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 הי'בארסי'ב תמדא לע

 תורפס ירבדו תודועת ,תומישר ,תונורכז ,רקחמ ירבד

 'ב ץבוק

 הי'גארוס'בגמ םירבע םירפוס לש םהיבתכ תאצוהל דעוה תאצוה

 ב"כשת ב'בא-לת



 הפ' .ב.א ,דלדאסי''ו ה ,תרגא .ז :תכרדעמ תדעו

 ואדנל .מ ,(לעופב ךרוע]

 82491 ןופלט ,ביבא-לת ,42 בונל'צ בוחר ,"םולהי, סופד
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 9 תומחלמה יתש ןיבש הפוקתב היברסבב ינויצה זכרמה / ואדנל .מ ר"ד

 1800002000 050 00. היברסב יקרפמ / ןמדלפ הירוא

 25. .  בורקהו קוחרה רבעב בונישיק / ןהכ-ןויטשנרב םירמ
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 109 |.  תורפסה לש הירלקפסאב היברסב ידוהי תאוש / ינטיל הרוד

 1160000000. 0.0 6-0 ןוצךב .ש / ןייטשרפוק .ל
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 170000...  לשטוק בקעיו גרבנדלוג יכדרמ / תרגא באז

 1890000200 0.0 0. .- ןמכיפ בקעי / הפי .ב .א

 209--.- -.- .- .- ינתרב .א.ק לש וליבש / גרבנדלוג ןבואר





 ץבוקה רעשב

 העבוה "היברפב תמדא לעג ןושארה ץבוקה רעשב
 ןושארה ץבוקה .בורקב רוא הארי ינשה ץבוקה םג יכ הווקתה
 םאו .םינש שולשל כורק ורבע זאמ .ט"ישת תנשב ץיפוה
 לשב אל ירה יחכונה ץבוקה תעפוה תצקמב הרחאתנ םנמא
 םניאש םיינכט םיישק תאפמ אלא הרחאתנ רמוחב רוסחמ
 .תכרעמב םייולת

 דיקפתכ ואר הז ץבוק לש לעופב-ךרועהו תכרעמה
 לע התוותוהש תינכתה לש התמשגה תכשמה הלעמב-ןושאר
 ףוסאל ,ונייהד :"היברסב תמדא לע, םיצבקה ימזוי ידי
 םיעגונה ,תוכרעהו תונורכז-ירבד ,יתדועת רמוח םסרפלו
 .רטסיינדה רהנו טורפ רהנ ןיב הבשיש תידוהיה היסולכואל

 .םיינש וא דחא ץבוקב ותוצמל ןתינש ןינע הז ןיאש רורב
 לבחב םיידוהיה םייחה לש םיטקפסאה לכב ונעגנ אל ןיידע

 יגולויצוסה ,ירוטפיהה םוכיסה ןמ ונא םיקוחרו הז ץרא
 םיאב םניא הלא םיצבק .הזה ידוהיה בושיה לש יתוברתהו

 ."הידפולקיצנא, לש וא "םימיה-ירבד, לש םמוקמ אלמל
 לארשיב ,םויכ יוצמה רמוחה תא םסרפל קר איה םתמגמ

 .דיתעה לש ןוירוטסיהה תא שמשיש תנמ לַע ,הל הצוחמו

 היברסבב םידוהיה ייחש ןורחאה רודה ילוא אוהש ,ונרוד
 הכאלמ לע הווצמ ,ולש היפרגויבב ילארגטניא קלח םיווהמ

 לע המ-גשומ םיאבה תורודל רופמל ידכ ,םושירו ףוסיא לש וז
 -ופה םימרזהו תועונתה לע ,תונגראתהה-יכרדו םייחה-חרוא
 תונמאהו תורפסה ,תוברתהו ךוניחה לע ,םיילאיצוסהו םייטיל

 .היברסב תודהי לש



 םהו לארשיב םויכ םייח היברסב ידילי םיבר םידוהי

 םיספותש םהמ ,הרומג תובלתשה הנידמה ייחב ובלתשה

 הדשבו הרבחה ייחב םהל םר דמעמש םהמו תודבכנ תורשמ

 תא ,םתודלי ףונ תא םויה דע םירכוז םבור ךא .תוברתה

 לע תונורכז ןוצרב םילעמ םהו ,םתורגבו םהירוענ תביבס

 בוציע לע הבר הדימב עיפשה רשאו ולדג וכותבש הז בושי
 .םייפוא

 -ומישרמו םהיתונורכזמ םיקרפ םיקרפ ונאבה הז ץבוקב
 ,היברסב תודהי לש היתונבו הינב יבוטמ םידחא לש םהית
 םתבשב התע ףאו םש םתויהב דוע םהינפל ךלה םמשש םהמ
 תמדא םע םתוא תורשוק תודלי-תויווח קרש םהמו ,לארשיב
 ןיא ,רומאכ .ןאכ םהילע ורבע םתורגב-ייח לכ וליאו היברסב

 תודהי לע ירוטסיה רקחמ לש ומוקמ אלמל אב הז רפס
 ןויצל םהילאמ לוכיבכ םיפרטצמ ץבוקה-יקרפ ךא ,היברסב
 הדמעש ,האמה תישארמ הז ידוהי בושי לש דוסיה-יכיראת
 האושה תיילפאמש םיעבראה תונש דעו ,םימורגופה ןמיסב

 .םהילע השורפ

 וז תפסונ המורת ןוצרב לבקי ארוקה יכ הווקת ונא
 אל ןמז רובעכ לכונ יכו היברפב תודהי לש התומד רואיתל

 .תפסותו ךשמה הל תתל בר

 תכרעמה



 ואדנל לאלכימ

 תומחלמ יתש ןיב ,היברסבב ינויצה זכרמה

 (תולועפו םישיא)

 תא ץבקל היברסבב םינויצה ולחה ,תיסורה הכפהמה ירחא הרצק הפוקת

 .תלטובמ התיה אל תוינויצה תורושב הרישנה .םהיגיהנמב רוחבלו םהיתוחוכ
 .המודכו *המדאו תורח, ,"םחלו שפוח, תואמסיסה רקיעב ומסק םיריעצל

 ,םימעה רורחשמ,, אמסיסהו תויה ,תינכפהמ אמסיס לכב בר ןינע היה םידוהיל

 ברקב רחוסלירבוע עבטמ דוע התיה -- "ידוהיה םעה ליבשב שפוחל ףונמכ

 תואמסיסמ םג אובל הרחיא אל הילשאה .היסור לש םינווגמה םיטסילאיצוסה

 .םדיתעבו םרבעב ,םמצע םהב הדיגבה לע רעצהו הטרחה -- המעו תושדחה

 1918/19 תונש תישארב היה ,היברסבב תונויצה לש זוכירה םוקמ

 ,םוצע תיב דמע םש .יקסבייאלוקינ תניפ .69 ונידניס בוחרב ,בונישיקב
 ,1905-ו 19037-מ םימורגופה ירחא ,םלועב ופסאנש םיפסכה יפדועמ םקוהש
 "הרות דומלת,ל דעוימ היהש ,הזה ןינבה תבריקב .בונישיק ידוהי ןעמל

 תיב לש םיתבה ילעב .לודגה תסנכה תיב דמע ,דחאכ יעוצקמ רפס*תיבו
 לש "םיתב-ילעב,ה םג ויה ,םירחאו ןמטכיל ,רוש םיאבגה ,לודגה תסנכה

 םוקמב םנק תא ועבקי םינויצהש ומיכסה אל םהו .69 ונידניס בוחרב ןינבה
 הרבגש לארשי ץראל ההימכה בקע ,םינומהה לע העפשה התיה ,םינויצל .הזה

 תודסומב העפשה לכ טעמכ םהל התיה אל םלוא ,רופלב תרהצה ירחא

 דיתב ,ליעל רכזוהש תסנכה-תיב :בונישיק ריעב םימייק ויהש ,םיידוהיה
 ,רשבה לע סמה יפסכב םיקזחומ ויהש הקדצ תודסומו םילוחה-תיב ,רפסה
 תוברת ,הקדצ תודסומ לע םינויצה לש העפשהה רסוח .'וכו "הקבורקה.
 רתויב השק היה םשוביכ :תינויצה העונתה ירכועב הפוקתה לכב ויה ,למגו

 לש "הקבוראק,ב תנעשמה תא אצומ היה ,הזכ דסומ לע טלתשהש ימ לכו
 היסולכואה רשאכ ,רתוי רחואמ םג .ןוסלריצ ברה לש תונברבו רוש ןומולס

 קוחכ תויללכ תוריחב י"ע הלהקה דעוב הרחב ףלאה םישימח תב תידוהיה
 ןונגנמהש רחאמ ,הפר תודסומה לע הליהקה דעו לש העפשהה הראשנ --
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 אלו םימדוקה םיסנרפל ןמאנ ראשנו היה ,םיימוקמה תודסומה לכ לש
 .תיטרקומדה הליהקל ורחבנש תועיסל

 הססבתה אל םג איהו ,תינוגריאה התשלוח תא העדי ,תינויצה העונתה

 י"ע ,הליהקה שוביכל ךרד השפיחו למג וא תוברת ,הלכלכ תודסומ לע

 לש יביטימירפה יפואה .ירבעה ךוניחהו ינויצה חטשב תצמואמ הדובע
 ,הריבה ריעל ןנערו ריעצ חוכ לכ תטלופ התיהש ,היברסבב הלכלכה

 ,תובר םיגש .תינויצה העונתה לש התפונתמו החוכמ ערוג היה ,טשרקובל
 לידגה הז בצמו ,הניארקוא-יטילפ םינויצה ידיב ,הבורב ,העונתה התיה

 תא תוחדל ידכ םג וב היה םלוא ,תירוזאה תוגיהנמה רשוכ תא םיוסמ ןבומב
 רתוי הברה קר םמוקמ תא ואצמש ,םיימוקמ םיריעצ תוחוכ לש םתילע

 -מאל וכרדב ימ ,היברסב תמדא תא דחא-דחא ובזע םינושארהשכ ,רחואמ

 תונויצה תא עינמה חוכה .תרחא תשביל ימו לארשיזץראל ימ ,הקיר

 םגו יצולח רעונ תרשכה תדובע הלהינש ,הלודג-אל הצובק ידיב ראשנ

 ,דלפנוב יבצ לש בונישיקל םאוב םע .תונושה רעונה תועונת תא הדדוע

 בקעי ,ןמרתלא .י ,ריפס ףסוי ר"ד רחואמ רתויו ןמטכש .ב .י ,בונילק :י

 תבותכהמ .100 טדימש בוחרב הרידל ינויצה זכרמה רבע ,םירחאו ןמרסו
 י"ע) הלואגה ןרקש ירחא ,התלחתהב ,דוסיה-ןרק תלועפ הנגראתה תאזה
 לש וירזועמו הסידוא שיא ,ריפס .י ר"ד .רהמ שיח המייתסה (םיטישכת

 ןמצרבש ר"דש ירחא ,דוסיה-ןרק לוהינ תא ומצע לע לטנ ,ןיקשיסוא .מ

 עודי היה ,ריפס ר"ד .אפורכ םש דובעל ,ןודנולב רוגל רבעו הנשכ דבע

 הכפהמה תפוקתב איצוהש תינויצה הירפסה תוכזב ,תינויצה הניארקוא לכב

 ןמז לכ םלוא ,בונישיקב תובר םינש ראשי אלש עדי אוה .תיטסיבשלובה

 םע דחי .תונויצל תידוהיה הרבחה ךוניחב שגדה תא םש אוה ,הב היהש

 ,תידוהיה היצנגילטניאה תובכשל ךרדה תא שפחל לחה אוה דלפנוב יבצ

 ןרק יפסכ תרבעה לע רוסיאה בקע .רתויב לק היה אל ןינעהש רורבו
 .םירכינ םימוכס בונישיקב ורבטצה ,תינויצה הלחנהל ןודנולל דוסיה

 ,ינויצה זכרמל תיב תשיכרל ןודנולמ תינויצה הלהנהה תמכסה הגשוה

 ,היברסבב תונויצל תבותכה הראשנ ,"52 איאקסבאיק,ו ,52 באיק בוחרב
 שיא תואמ המכל םלוא רשכוה הז תיבב .תיאברסבה תודהיה ןברוחל דע

 .םיעדונה "תבשה יברע, ,"תויצינטאיפ,ה תא ןגראל וליחתהו

 ,םיחוכיוו ,האצרהל ,םהינימל םינויצה םיפסאתמ ויה תבש ליל לכב
 היה ,הזה ןודעומה .הגועו הת סוכ לע תונמא לע החישו הקיסומ תעימש
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 רשפא-יא .תינויצה העונתה לש םייתרבחה םייחה זכרמ םג םינש ךשמב
 תא וא ,םייק היה אלש ,ראפה תא שפיחש ,יטסיבונס להק אבש רומאל
 העונתב םירשקה לבא .אצמנב התיה אל איה ףאש ,תנדועמה תוברתה
 הקוזיחל רבד לש ופוסב ואיבהש ,תומזויו םילעפמ ומקרנ ,וקדהתה תינויצה

 שגפמ-םוקמכ םג שמיש זודעומה .יסחיה הגושגישלו תינויצה העונתה לש

 תא תיעבט הענכהב ולביק היברסבמ םינויצה .הניארקוא יטילפ םינויצל

 ילודג תא חריא הז ןודעומ .רטסינדל רבעמ ואבש העונתבש "םימסרופמ,ה

 לכ .םירחאו דוו'גדו .י ,יקסניטוב'ז באז ,ןמצייו םייח ,בולוקוס םוחנ ,רודה

 ,בונישיקל ירוביצ וא יטרפ ןינע לגרל אב היהש ,ילארשי-ץרא וא ינויצ

 ןאכ .םיריעצו םינקז ,םיצירעמ-להק הזה ןודעומב וביבס ץבקתמ היה

 ןאכו בונישיקב םהירוקיבב תונויצה יגיהנמל רקובב תבשב "שודיק,ה רדוס

 םיליעפה םע עגמב אובל ילארשי-ץרא חילשל וא רפוסל תונמדזה הנתינ

 .הז גשומ לש בחרהו יתמאה ןבומב ינויצה זכרמה היה הז .תינויצה העונתבש

 -ילפה ןיב .זכרמה לש היחה חורה דלפנוב יבצ היה הנושארה הפוקתב
 אל) ותעפוה י"ע דלפנוב טלב ,1922 תנשמ לחה ,הניארקואמ ואבש םיט

 ותודידי י"ע ביבח ,ויפואב השק שיא .שימלח רוצכ קזח םדאכ ,(!תיזיפה

 יתייה ול .ובל ימינ לכב ינויצו והומכ ןיאמ םיחרוא סינכמ ,תבלבלמה

 היה דלפנובש רמוא יתייה ,העונתב םיעודי םינויצ םע ותוושהל הצור

 לעופה ,תורשפ אלל םדא :ןיקשיסוא .מ לש ושרדמ תיבמו וגוסמ םדא

 בוטה ודידי םע ףאו םדא לכ םע בר ,םרזה דגנ החוש ,השוחנ הטלחהב

 תולועפ ליבשב שממ לעופב ושפנ תא ףרחל ןכומה ,תונורקע לע רתויב
 טעמ אל לבס םרג אוה ,תונויצה ןעמל ותמחלמב .וחור יפל ןהש ,תוינויצ

 -לכ ותוא העבת תונויצה .םהילא תילאטנמיטנסה ותבהא תורמל ,ותיב-ינבל

 ןעמל רשפתהלו לועפל ןכומ היה אל -- םחל היה אל ותיבב םאו ולוכ
 וק היהש ,ורשוי .איה המ הרשפ םלועמ עדי אלו ימוי"םויה ומחל תנמ
 שארכ ויתובוח םע השק טקילפנוקב ודימעה ,דלפנוב יבצ לש יפואה

 ,סוסיה אלל ,ויתונורקעל ותבוח תא תושעל ףידעהו רחב דימתו ,החפשמה
 ,הז ויפוא ללגב .ולש םייתחפשמה םיסרטניאה תא תוירזכאב ובירקהב

 .וירכמו וידידימ תואמ לש םרעצ הברמל ,יגארט ןפואב וייח םג ומייתסנ

 אל ,םיוסמ שיא יפלכ ותוגהנתהש ול המדנ היה וא ,והשימל לווע םרגשכ
 םא וליפא ,וסייפל םיכרד שפיחו הסינו שקעתה אל ,- הרושכ התיה

 אוהש יפכ תמאהו קדצה .תימצע הטנקהב ול תולעל הכירצ התיה הטרחה

 .ןכ ינפל וייח לכב שדיקו ץירעהש המ לכ לע םתובישחב ולע ,םתוא האר
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 תלוכי אלשכ ,ותציחמב דובעל לק היה אלש ,תמאה תא רמאל שי
 ךלהמ תא תוניבה ,ןילא תלגתסה םא לבא ,ולא תורידנ תונוכת ךירעהל

 ךמצעל תשכר ירה .-- תויתרבח תויעבל ויתובוגת ןה המ תעדיו ויתובשחמ

 רחב אל אוהש ,אלא .לכב ךל רוזעל ןכומו ובל לכב רוסמ .םייחל רבח

 ,חוכיוול םג ימינפה וטהל תא ריבעהו תונויצב הלקה ךרדה תא ןבומכ
 -סומינ םג םא ,םיילאטורב םיספל םירבוע ויהש ,םייוטב וא לוק ,המינ י"ע

 -למל ,יקסניטוב'ז .ז לש לודג ץירעמכ ,ומצע תא ךילשה אוה .הרואכל םיי

 זכרמב ותדובעב ראשיהל לוכי וניאש ,שיגרהל ליחתהו "ימשרה וק,ב המח

 ףוסבו תמייקה ןרקה ,ילארשי"ץראה דרשמה חטשל אופיא רבע אוה .ינויצה

 ןאכמ .תירבעה הפשה תעידיב דיוצמ תויהל ילב ,הצרא תולעל טילחה

 אטילל דודנל (תירבעה הפשה תא ךוראו בר למעב שכרש ירחא) ליחתה

 זא .םיטסינויזיברה י"ע הפרחוה תינויצה העונתב המחלמהש דע ןילופלו

 ,וייחרתעונת ,תינויצה העונתה לש החילש תויהל תורשפא לכ האר אל אוה

 דיבעל בר ןמז בריסו הצרא רזח אוה .יקסניטוב'ז לש וקל המיכסמ הניאש

 םיכסה הכורא הפוקת רחאל ,ףוסב .איהש לכ תיטרפ וא תירוביצ הדובעב

 .סרפ-לבקל-תנמדלע-אלש תיטסינויזיברה העונתה תודסומב דובעל

 םע םג םיכסהל לוכי היה אלשכ ,ושפנב רקש השע אל דלפנוב םלוא
 שיגרהשמ .ותחפשמ ינב תאו ומצע תא בירקה םנעמל רשא ,הלא וירבח

 םהירחא בוקעל ילב ,םשטנ ,ויתונורקע תא תפפוח הניא ותעונת לש ךרדהש
 אל ,םיישיאה וירבח םמצע תא ולאש םעפ אל .דוע םהב ךומתל ילבו

 םלועה לש רעצה לכ תא ומצעב וב גופסי םדאש ןכתי םאה ,םייתעונתה

 < -- ,תרעוס הבהא ,םתוא בהאש -- ותיב ינב לע הז רעצ ריבעהלו ינויצה
 אוה קפתסמ ,דחא דצמ .וייח-ךרד תא ולש םיירסומה םיינזאמב לוקשל אלו

 ,ונמז לכ ןתונ ומצע אוהו הנידעהו האלפנה ותיער תדובעמ תוסנכהב
 ,תמלתשמ הדובע לבקל אוה ברסמ ,ינש דצמ ;העונתל ףסכ ןיא םניח
 םייזיפהו םיישפנה היתוחוכש העש הסנרפה לועמ ותשא תא ררחשל ידכ
 תוריסמ לש ,ומצע"תונורקע ידיב יובש היה אוהש ינפמ הז לכו .םישת

 תוקוחר םיתעל .וניניעב המולעת ראשנ הז ויפוא .דבלב םיירוביצ תובוחְו
 ןברקה ףא לע ,ויתועדב קצומ ראשהל ישפנה חוכה וב שיש םדא םישגופ
 םינשב ,םליש םנמאו .רבד-לש"ופוסב םלשל וילעש רקיה ריחמהו דבכָה
 .ותשא תומ ירחא יחש תוטעמה
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+ 

 ..היברסבב םיעודי רתויו םיקיתוו רתוי םינויצ ויה ,דלפנוב דבלמ
 דחא ,םימדוק םינמזב ,היברסבב "יקצוסיו, לש וגיצנ ,דנאילדב המלש

 ,םעה דחא ,ןיקשיסוא ,העונתה ילודג ופתתשה הבש הדוגא ,"השמ ינב,.מ

 -ףדור ,ידוהיה ינויצה ןמלטנ'גה היה דנאילרב .ש .םירחאו רבילהומ ברה

 -יכשמה ןיב םגו םיסקודוטרואה תרבחב לבוקמכ ומצע תא בשוחה ,םולש
 וא ןהכ"ןייטשנרב .מ .י ר"ד לש םרשוכמ קוחר הארנ היה אוה לבא ,םיל

 דינבמ ינויצ לכל חותפ ,ותיב .בילטוג 'גניא וליפא וא ןמטיור .מ םוחנ

 היה אל אוה לבא ,הקדצו תיבגמ לכל החותפ ודי ,ץראל-ץוחמ וא םוקמה

 בזע ןיטשנרב ר"דש ירחא ,ותוגיהנמ תא וחורב טילשיש ידכב קזח יד

 תיה אוה .ולש הידגרטה התיה תאזו .רטפנ בילטוג 'גניאו בונישיק תא
 התיה הדיח .ודיב הררש לוטיל אלו שארדבשויה לש ולצכ ראשהל ךירצ
 לבקמ היהש הארנכו ישעמ ןינע םושב קסע אלשכ ,בונישיקב ותוראשה

 ,הצרא הלע אל עודמ .ןודנולב יקצוסיו לש ישארה דרשמהמ הבצק

 ,הרכה רודח היהש הארנכ !הילגנאב אלא ,ותא ויה אל וידכנו וידלישכ
 "ץראל םתוא חלשל דוע ךירצ אוהש ,הלאה םידוהיה םע ראשהל וילעש
 תינויצה העונתה היורש -- אובל לכוי אל ומוקמב רחאש ןויכו ,לארשי

 ,ץראל הלע דחאו רטפנ דחא ,םיבר םינויצ וקלתסה דחא דחא !הנכסב

 לע ראשנ ,בונישיקב "השמדינב, לש קוחרה דירשה ,דנאילרב .ש לבא

 ףרגש לובמה .םיעבוטה ינושאר ןיב אוהו העבט איהש דע ...ותיינא ןופיס

 ודגגתהב ,וייח תא רמג אוהו וילע חספ אל ,היברסב ידוהי ףלא תואמ שולש

 .בלה ץבשמ ויניע ינפל התמ ותיער דציכ ותוזחב םגו ינויצכ ורסאמל

 היה אוה לבא ,היברסב ינויצל ינחור גיהנמ היה אל ,דנאילרב .ש

 ןותעב רמאמ לכמ עועדזנ בוטה ובל .הלוכ העונתה לש "תיבהילעב,ה

 התיה אל .לובג העדי אל היתוחלצה לע ותחמשו ,ץראב השענה לכ לע

 רפסי"יתב ליבשב תוברתל ןרק ,לקשה ,תמייקה ןרק ,דוסיה ןרק ,תיבגמ

 דימת החותפ התיה ודי -- ,י"אפקל וא ץראב הנגה יכרצל ןרק ,םיירבע

 המ לכ תושעלו םיפסכ ףוסאל ,ענכשל ,תכלל סאמ אל אוהו תע לכבו

 הרוצב דימת שבולמ ,תובישיל ואובב היה ןקייד .ץראה ןעמל ותלוכיבש

 .םיבחרה תובוחרב ולקמ םע ךלהתמ היה המוק ףוקז ,תקדקודמו האנ

 תיחשמה ךיש םוי ותואב עדגנ אוה םש .בונישיק ריעה לש םילצומהו
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 -בעה יעדוימ םיבר .תאזה השודקהו הלודגה הדעה לכ לש הייח תא הרצק
 הפשה תאש ,הכ דע םיעדוי םניאו ועדי אל ,םהירוה וא םיצולח ,תיר

 ינג םע ,תוברתה זכרמ תא םייקל ותונשקעל תודוה ,ול תודוה ודמל
 .דומיל ירפס תאצוה ,םינוש תומוקמב תויסנמיג ,םיירבע רפס"יתב ,םידלי
 דזכרמה לש יטפשמה-ץעויה לש הרידסה ותדובע הרשפאתנ ול תודות

 רוד לדג הלא םינש לש םהימכש לע השעמלו ,טפואהנזור .ש תוברתל

 ףוחל עיגהל חילצה רעצימה וקלח קרש ,תומחלמה יתש ןיב ,היברסבב ירבע

 .ץראב םיחטבמ

" 

 תילמרופה תרגסמל ץוחמ ,םתוישיאמ ונירקהש ,םידדוב םישיא םג ויה

 .ןמטיור .מ םוחנ היה קזחהו טלובה דחאה .תינויצה העונתה לש

 יששה ינויצה סרגנוקה י"ע הדנגוא תינכת תיחדו לצרה תומ ירחא

 העונתה תא ובזע םיבר .היסורב םג תינויצה העונתב השק בצמ הווהתה

 רבעמ ורגיה םירחא ,תינכפהמה העונתה לא וא "דנוב,ה תעונת לא וברקתהו

 שופיח ידיל ואיבה לצרה לש ותוממ הבזכאהו תוגיהנמה רדעה .םיל

 ,תינידמ אלו תישממ ,תינויצה העונתל תשדוחמ הקמנה ,תושדח םיכרד

 רחבנש ,ןהכ-ןיטשנרב ר"ד .םינומהה תכרדהל םינקיטרואיתה ורסח ךכלו

 ,תינויצה תורדתסהה לש םצמוצמה לעופה דעוה רבחכ תרחואמ הפוקתב

 עונצ דרשמ היה הז ."ינויצה ראד,ה תא ןמטיור .מ םוחנ םע דחי םיקה

 תינויצה העונתה לש םיפינסה לכל הכרדה יבתכמ חלוש היהש ,בונישיקב

 דושת םילבקמ ויה ,ולאשנש תולאשל ,וררועתהש תויעבל .היסור םורדב

 גיהנמ היה ןהכדןיטשנרב ר"ד .יעובשה ינויצה ראדה י"ע תוקמונמ תוב

 ןמז ךשמב ךניחש ,ץורחה ,יטירואיתה חוכה היה ןמטיור .נ לבא ,העונתב
 .םיחוטב יתלבהו םיעותה תא םיוסמ

 םוקישל ומצע תא ןמטיור .1 שידקה הנושארה םלוע תמחלמ ירחא

 ותמזויב וצצ ןוכסחו האוולה תופוק .םיידוהיה םינומהה לש ןיפנא-ריעזב

 היה אוה .היברסבב תוריעהו םירעה לכב טניו'גה יחילש לש םתרזעבו

 דמעוה אוה ,הפעתסה תשרהשכו בונישיקב הלודגה הפוקה לש להנמה
 טניו'גה ול שפיח ללכ ךרדב .וללה תופוקה לש יזכרמה ןוגראה שארב

 ּהעונתב וטלב אלש הלא תוחפל וא ,םיינויצ-יטנאה םישיאה תא םוקמ לכב
 םינויצה לש ןינעה רסוח .וללה תופוקה שארב םדימעהל ידכ ,תינויצה
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 ,הנושמ בצמ ירצי ,טני'גה תגהנהב הלא לש םפותיש"יאו ,הקירמאב

 ד-ילשה םתעפשה תא ועיפשהו םינויצדיטנאל רצבמ וכפהנ ןוכסחה תופוקש

 .הנשיה הינמורב שגרומ הז בצמ היה דוחיבו ונתעונתב תיל

 היה אוה .רובעל היה רשפא"יא וילע ,ללכהדןמ-אצויה היה ןמטיור .נ

 זיעה אל שיא .דחאכ תוכילה םיענו קזח יפוא לעב ,הסונמ רוטרפואוק

 הכאלמ"ילעב ינומהל בושחה לבא םצמוצמה ילכלכה לגעמל ץוחמ ואיצוהל

 ,תזרפומה תויעוצקמה ,הז דסומב הררשש ,הריוואה לבא .םינטקה םינוונחהו

 העונתב דצה ןמ דומעי ןמטיור םוחנש ךכל ומרג -- ,וב רורשל הלחהש

 האצותכ ,ופוגב קזח היה אל אוה .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא ,תינויצה

 -תתשה תא גישהל היה רשפאש ,ךכל השמיש וז הדבוע םגו ,השק הלחממ

 ,ותעד-תווחל ,ורבדל לבא .רתויב תמצמוצמ הדימב תינויצ הלועפב ותופ
 וייח לכ ךשמב ותרש ןמטיור .נ לש ורשויו ותונמאנ .עירכמ לקשמ היה

 ןרקל ר"ויכ םא ,תמייקה ןרקה לש ר"ויה ותויה תרוצב םא ,העונתה תא

 ,"טייצ רעזנוא. ינויצה ןותעה לש ר"ויכ וא ,הלואגה ןרק ןמזב םיטישכתה

 היה ומש ,תוירבה לע דבוכמ היה אוה .תונוש תוימעפ דח תויבגמ וא

 ותוישיאו ,םתס ןויצדיאנושמ וא םיגרטקמ לש םהיפמ ץקועה תא איצומ
 .ירוביצ לעפמ לכל הבורע התיה

 ספותו הצרא תולעל הכז ,זעימע השמ סדנהמה ,דחא קר ,וידלימ
 רשפאש ןכתיי .ביבא-לת תיריע לש תינכטה הקלחמה שארכ בושח םוקמ

 *טראוו עוויטארפאאק סאד, תעה"בתכ לש ףסוא םוקמ הזיאב ץראב אוצמל

 דוצקמ רקחמ תודובעו םירמאמ ןמטיור .נ םסריפ ובש (תידוהי הפשב)

 ונריכזי ימ תאז לכבו היברסב תמדא לע והומכ ויה םיבר אל .םיבר תויע
 ? דוצ

" 

 ל"זח ירמאמ תוטטיצב הברמה ,המוקה ךומנ ,ידוהיה תא ריכה אל ימ

 ,ומואנ לש אשונל םיעלוקה ,םיידוהי םירופיסו תוטודקנא םהילע ףיסומו
 -- ,םיידוהי תונויערו תובשחמ לש ןופטישל המודש ורובידב רהממה
 תאצמנ תחא תבו תינויצה העוגתב וראשנ וידלימ םידחא ? גרבנירג המלשע
 תונויצבו תודהיב םידרומל ויהו המוחל רבעמ ולגלגתה םירחאה ולאו ,ץראב
 לש הכות-ךותב שרשומה ינויצה ,יתדה שיאה לש לודגה באכה .תחאכ
 תא ןתנ אוה הלש ,העונתב םידגוב וינב ךיא האורה ,תירוהיה תרוסמה



 היברסב תמדא לע 66

 לכ .תונמדזה לכבו םוקמ לכב ותוא הויל -- ונמז לכ תאו וחוכ לכ
 ומצע אוה .ריעה הצקבש ,"תוברת, רפסה-תיבל תינפומ התיה ובלדתמושת
 תבחרהב וקופיס תא אצמ ומויב םוי ידמו םישק םייח יח ,רשעתהל ץא אל

 תא קזחמ וא ,ץראל םילועה םיצולחה רפסמ תלדגה ,ירבעה רפסה"תיב

 ,היה עונצ שיא .העשה יכרצל םע"תופיסאב ותעפוהב תינויצה העונתה
 ,חלושמ תויהל שרוד וניאו ינויצכ ותבוח תא השוע ,ומצעל תועיבת אלל

 ליחתמ היה גרבנירג המלשש שיאל ול יובאו יוא לבא .ריצ וא דמעומ

 ,קסופ-יתלב תואמגודו תורמא לש ןיעמ !ירוביצדאל השעמ לע ותוא רסייל

 חינהש וא ,ויפ לע רומשל עדי אלש ,ןכסמ ותוא לש ושאר לע ךפשנ היה

 ויהש ,דוסיה ןרק לש םייעוצקמה םימאונה .רחא וא הז ןיממ דשחל םוקמ
 םתבוח תא םידוהיל ריכזהל ידכ ,היברסבב םירפכהו תוריעה תא םירת
 ותמכח תא םיריבעמו גרבנירג המלש ירופיסמ םילוד ויה ,ץראל תיפסכה

 ."תיחקפ הלמ,ו הפי רופיסל םיאמצה םידוהיה ינומהל םהלש םהיתורוניצב

 גהונ גרבנירג .ש היה ,תורוקמב תוקומעה ויתועידיו ובל רהוט םע דחיב

 שיאה היה עונצ .הרותבו המכחב ומע וותשה אלש ,העונתב וירבחב דובכ

 קר םלועה לע רבעש לודגה לובמה ירחא ,םירחא םיברכ ,אוה םג חכשנו
 .לומתא

1 

 ,העונצ הבצמ םיקחל הסנמ ינא םהמ קלחלש ,םיטלובה םישיאה די לע

 .היברסבב תידוהיה תונקסעה הדשב דוגרפה ירוחאמ ודמעש תויומד ויה

 -עפל המחלמה התיה ,ידוהיה בוחרב תונויצה ןוחצנ ןעמל תירזכאה המחלמב

 -ירקש י"ע .םידגנתמה לש םתפצוח ידי לע םיצחמנ ונייה תרחא ,תירזכא םימ
 ותמחלמ ףיסוה אל -- ינויצ-אל ןקסעשכ םלוא .םהלש םיעותעתה"ישעמו םה

 ונעדי הזכ שיאש ירה ,תפתושמ הדובעל תותואנ םיכרד שפיח אלא ,ונדגנ

 תודסומב היה ,הלא םילארטינ םישנא לש הלועפה םוחת .ריקוהלו ךירעהל

 ינא .ץיבב הנלה התיה הז ןיממ תונקסעל יסופיט הרקמ .הקדצו ךוניח
 תודסומ ,םימותי ןעמל תילאיצוסה התדובע לש תובר םינש ירחא ,היתרכה

 חטשב עודי יתלב ךא טעמכ דימא שיא היה הלעב .המודכו יעוצקמ ךוניח
 התיה איה םירשעה תונש ףוסב היחתל המקש ,תידוהיה הליהקב .יתורבחה

 התיה רהמ שיח ךא ,שידיאב רבדל הסנמ התיהו םינויצה תדמעל תפרטצמ

 -נכה שאר ,ןוסלריצ ברה םגו ,הל םיעמשנ ויה לכה .תיסיסע תיסורל תרבוע

 ,עומשל ץלאנ היה ,הניוב הנושארה התדיעוב לארשי תדוגא לש הלודגה היס
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 הנבה םע ,םיגשיה לש אשמ םע העיפומ התיה איה .הל תונעלו חכוותהל
 הרעסה תא ץרתלו ריבסהל ידכ הב היה התוריסמו תויעבה לש תילאיצוס

 התיה איה ,םינש ירחא .רוביצה ינקסע תרבחב ,ינקעצה הלוק תא ,הרובידבש

 דומלל ולכי הנממ תוריעצ תוברו תוינויצ םישנ תעונתב תוליעפה תחאכ
 .התוגיהנמ רשוכמו התנובתמ ,הנויסנמ

 תא הנימזה איה ,1924-ב היברסבב ןיקשיסוא .מ לש ורוקיב ןמזב

 לע דיפקה ןיקשיסואש בטיה העדי איה .םירהצ תחוראל הילא תרואה

 תוחדל שייבתה אל ןיקשיסואו .רשכ היה אל הלש החבטמ ולאו ,תורשכה

 הבורקו הליעפ תויהל ךישמת ץיבב 'בגהש ונוצר תורמל ,התנמזה תא

 תא העיתפהו קזח תוחפ אל יפוא תלעב התיה איה םג םלוא .העונתל

 -ירחא ורפס .דבלב בלח תחוראו םילכה תפלחה : טושפ ןורתפ י"ע ןיקשיסוא

 ..תורשכה תרהט לע להנתה לכהש ,םירהצה תחוראב םיפתתשמה ןכ

 הלוגדה השאה ,ללכב היברסבבו טרפב בונישיקב התיה ,ץיבב הנלה

 תא השידקמ אלא ,החפשמה תוגאד קר אל המכש לע תאשונה הנושארה
 ,הפוקתל תכייש התיה איה .םילשחנהו םישלחה לש ילאיצוסה חופטל הייח
 הליהקה לש רוביצה ייחב רתויב ץרפנ ןויזח היה אל םישנ לש הז גוסש
 .היברסבב תידוהיה

 1961 ינוי (הנואיל חריס) ןואטירפ



 ןמדלפ הירוא

 היברסב יקרפמ

 תורייע (א)

 .ולאה תורושה יארוקמ םיברל ןיידע הרוכז שא םולש לש "הרייע,ה
 שידייה תוברת לכ תא הרציש הרייע ,תייסיילופ-תינלופ הרייע תאז התיה

 תורחא ךכ םושמו ,תורחא ויה היברסיב תורייע .ט"יה האמה לש תיתולגה

 .ןהב ורצונש תוברתה תוריצי םג ויה

 ןהמ תחא לכ לש רצק רואתו ,בורקמ תודחא תורייע היברסיבב יתרכה

 .ןהב ווהתנש םיינויחה םיסצורפח תנבהל ליעוי

 תאצמנה ,ריע טעמכ ,דאמ הלודג הרייע איה תאז .שרלקב יתדלונ

 ךותב תאצמנ תאז הרייע .בונישיק ,היברסיב תריבמ תבכרב העשכ ךלהמ
 לש רתוי ןוכנ ,םירה לש תוכורא תורשרש הינפלמו הירוחאמו ,רצ איג

 ,הרייעה הערתשנ וב ,קמעה לא םירהה ןמ ודריו ומרז םימה .תוהובג תועבג

 ,תוצב הנש"הנש תווהתמ ויה ,הז זוחמל תינייפאה הרוחשה ןיטה עקרקבו
 ,ינוציח ןמיס קר הז היה םלואו .הביבסה לכב שרלק המסרפתנ ןתוכזב רשא
 הלק העשל ,םירייתכ הכותל םיסנכנה ,דצה ןמ םילכתסמה תא החוד וק

 יתוברת זכרמ לש העבה שרלקל התיה שפורמה "הפוצרפ. תורמל .דבלב

 הרייעב היה םצעב .רתוי םיקומעו םיפוכת םירשקב המע ואבש הלא לכ יניעב

 בוחרהו ,רהה תועלצב םיליבקמ םיפיעס ןתנ םשו הפ רשא ,ךורא דחא בוחר

 התיה .רפכב וילגרבו רפכב ושארב ןעשנ (תואטסריו המכ וכרא) הזה ךוראה

 בוחרה שארב .ןבומכ םינבדלומ ירפכ ןיב ,םירפכ ןיב העורש הרייעה ןכ"לע

 ,הרייעה לש ישארה בוחרה רמגנ .ירוזוט רפכה ,םירבעמ ילב טעמכ ,אצמנ

 ,םהלש אתשינכ"תיב דחא דצמ אצמנ וב רשא ,לודגה שרגמה תא תרבע

 רבכ תודמוע ךילגר ירהו -- ,תידוהיה הלהקה לש םילוחה"תיב ינשה דצהמו

 האצמנ ,לזרבה תלסמ יספל רבעמ ,הרייעל לוממ .ירוזוט רפכה תואובמב

 לש קחרמבו ,"ץירפ,ה לש חמקה"תנחט הילע רשא ,םידיה תבחר הכרבה
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 ,רהה תועלצב ,ונממ הלעמלו ,יטשלס לודגה רפכה ליחתה רבכ הנממ םידעצ
 לש ינשה והצקב -- .לצדבר ,ףופצ לודג רעי םירפכה ינש ןיב .'ץבוג רפכה

 ןפגה ימרכ וליחתה ,לזרבה תלסמ לש הנחתל ךרדב ,ךוראה הרייעה בוחר

 ,םינשררטמוליקכ וז ךרדב ךקיחרהבו ,בוחרה ךותב טעמכ סריתה תודשו
 ינאקשינ רפכה לא םידחא םידעצ דועבו ,ינאקשינ רעי לא סנכנ התא ירה

 .ומצע

 .תוירפכ תוסנרפו ירפכ ריוא ,תורעיו םירפכ תפקומ הרייעה התיה ךכ

 ,תמסרופמה "הרדוק,ה תא דחי וויה ,םיקוחרהו םיבורקה ,םירפכה לכ

 תרצותב רחסמה זכרמ -- שרלקו ,םיפיזשבו ןייב רישע זוחמכ הנייטצהש

 .וז

 רבכ יתייהו יתלדגשכ .םינושארה ירוענ ימי תא יתילב תאז הרייעב

 לש הנופצב הלודג הרייע ,הצילסובונב רוגל ירוה ורבע 17-18 ליגב םלע

 ,םירפכ תורשעל יאלקח זכרמ איה ףא התיה וז .ןיטוח זוחמב ,היברסיב

 הניבוקובל התונכש םוש לע ,הארנכ) תיברסיבה "הניבוקוב,ה תא דחי וויהש

 התרצותו ,םיפיזש לש םינג ינומה הלדיג וז םג .(לובגל רבעמש ,תירטסואה

 וז הרייע .היריביסלו הגלוול ,היסור יזכרמל ,"הרדוק,ה תרצותכ ,החלשנ

 הנממ םיטעמ םידעצ קחרמב :שרלקל רשאמ תוחפ אל ירפכ יפוא הל היה

 טורפה ןיבו הניבו ,(הינמורל היסור ןיב לובג שמש רשא) טורפ רהה אצמנ

 תושרוח ,םיקירומ תודש (ץחרתהל ץיקה ישדחב םיעסונ ונייה וילא רשא)

 .םינגו

 ,ינאקפיל הרייעה -- (הנממ תונחת יתש) הצילסובונמ בר אל קחרמב

 איה התיה םצעב :ירפכ רתוי דוע יפוא היה וזל .טורפה ףוח לע איה םג

 : .לודג רפכ המצע

 החרזמב .טורפה ךרואל רבועה ,היברסיב לש יברעמה לובגה ןאכ דע

 ויפוח ךרואלו .טורפה ןמ הברהב לודג רהנ ,רטסינדה םרוז היברסיב לש
 (ןמרקא ,ירדנב ,יקורוס) םירעו םירישע םירפכ לש הרוש בוש םייברסיבה

 ןטק אל זכרמ םיווהמ םה םגו דאמ םירישע(!וטבולמ) םירפכה לכ .תורויעו

 .םיפיזש לש דוחיבו ,ירפ יצע לודיגל

 .המצע בונישיק לע ,הריבה ריע לע תודחא םילמ הרייעה ירואת םויסלו

 ליחתה ורדגל רבצמו ,ירצונה תורבקה-תיב אצמנ םינמראה בוחר הלעמב



 היברסב תמדא לע 20

 תורייעה הז שיבכב םיטעמ םירטמוליק לש קחרמב .יטשי'צנאגה רברפה

 תובוחרבו םינמראה בוחרב ךתדרב ,דגנכש דצב .ובואילו יטש'צנג

 רפכ קפס ,הקבונקשירל עיגמ התא הטמ יפלכ רתוי דוע ונממ םיכשמתמה

 תישארה תבכרה תנחת דצל ,הנימי םינמראה בוחרמ תינפ םאו .רברפ קפס

 קלחב .םש ותואב רפכ לא ליבומה ,יטש'צנומה שיבכל עיגמ התא הנה

 ,ינאקויוב דרומל עיגמ התא ,הנימי תצקמב ךקיחרהב ,ריעה לש ןוילעה

 .ריעה ךותב טעמכ םהינש ,יטשלרוד רעיל םשמו

 ומתוח תא עבט הז דחוימ יפוא .תודש ,תורעי ,תורייע ,םירפכ ,הככ

 ילעב ,םיאירבה היסופטב וז המסרפתנ הרקמב אל .היברסיב תודהי לע

 גרבנייטש תהדוהי .תיטויפה חורה ילעב ,בוטה גזמה ילעב ,רשיה יפואה

 יצלב שיא -- ןמכיפ בקעי ;ינאקפיל ישנא םהינש ויה גראבנייטש רזעילאו

 ישאר ;יטשנלטמ אב ןויצןב .ש ;שרלק דילי -- גרבנירג םייח ,ובואילו

 -- םלוכ .שרלק יאצוי -- (ידעלג לארשיו ילאגוטרופ לידנמ) "רמוש,ה

 םהיתוחוכ בטיממ ונתנ -- "םש ילב ינב, םהמ ,םירחא םיבר םג דחי םתאו

 ולביק ונתנש המ לכו .תירבעה תורפסהו הפשה תרשעהל ,השדחה יא ןינבל

 .יברסיבה עבטהמו רפכהמ -- רשיו ןיפיקעב --

 בונישיקב תוברת ישנא (ב)

 ינפל, תפוקתב דיגהל היהי ןוכנ ילואו ,"תישארב"תפוקת,ב היהש השעמ

 תישארב .והשמ דועו םישמח ןוכנ רתוי ,הנש םישמחכ זאמ ורבע ..."תישארב

 העונתה .םינושארה םיסרגנוקה ימיב ,ט"יה האמה ףוסב וא ,םירשעה האמה

 םימואנו תופסא :רתויב תיחטש רקיעהו ,ידמל תמצמוצמ ןיידע התיה

 ואצי אל דוע קנב-לאינולוקה לש םי"בולקרסרש,הו ל"קקה וליפאו .םילקשו

 ,ןבומכ ,ויה ...המייקתה אל דוע העונתכ תירבע העונת םג ...םלועה ריואל

 דיבבוח, םג ויהש ומכ) םיבבוח ויה ,תלחגה לע םירמושה ויה ,הפשה יעדוי

 לבא -- ,(.?ןמשירפ לש ורופסב רשא זעל הביחה ןינע תא ורכזתה ..."ןויצ

 לפרועמ םולחכ ...דאמ-דאמ הקוחר הפוקת ...ןוממשו הממש ...אל -- הזמ רתוי

 ...םויכ תיארנ איה

 םג) הלכשהל תופיאשה תעפשהב .דלי טעמכ ,טק רענ ינאו - -- -

 היצקיפיסורה תודוסי תורבגתה םע ,(רתויב תורורב-יתלב ,תולפרועמ ןה
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 -ןב תויהל, ןנוכתהל תנמ לע ,בונישיקל ,הריבה-ריעל שרלקמ יתאבוה
 החפשמ"ןב לש ותיבב ןסכאתמ ינאו .(ז"עלב "שטנעמ א ןערעוו,) "םדא
 אל ,איהש לכ תוברתל רכז םג רסחו ,לכה"רסח ,ינעו לד ידוהי ,קוחר
 ...תיממע"תידוהי אל ףאו ,תיסור אל ,תירבע

 לש ותיבל םימיה ןמ םויב יתלגלגתנ לבא ,דציכ רבכ רכוז ינניאו

 ליטע -- ותשא .(קיציא-םרבא ,ןבומכ ,ארקנש) גייווצנזור קחצי"םהרבא

 וז ךרדב יכ הארנכו ,ימא לא הירוענב הרבחתנו התיה שרלק תב -- ךילרא

 דילי היהש ,קיציא-םרבא ,רוחבה ותואל האשינ איה .םתיב לא יתעגה

 קושח זכרמב ,היאניטסוג בוחרב ,בונישיקב רג איהה הפוקתב .דופדבוליהומ

 (הגוש ינניא םא) רחוס ,תיפסכ תלוכי לעב ,הארנכ ;ישמ לש רוחב .שדחה

 ..."רפסב הגוה, -- רקיעהו ,האובתב

 תורפסלו תירבעל לז אבא י"ע יתלגרוה ,הנושארה יתודלי תפוקתב ,תיבב

 םינשה ךשמב רבכ לבא ."םיכובנ הרומ.לו ג"לי ירישלו ך"נתל ,תירבעה

 תאו (...חכתשנו ךלה וא) לכה חכתשנ בונישיקב יתוהש לש רתויב תוטעמה

 "הנידור, םע ,בולירקו ןיקשופ םע תיסורה תורפסה השרי תירבעה לש המוקמ

 ."ובולס היונבשודאז,, םעו ,יקס'זינודר לש

 תיבהמ הקוחר אל התיה ותריד .קיציאיםרבא הלגתנ םהה םימיבו

 התדידי ןב לע "המחיר, -- ל"ז הבוטה ליטע -- ותשאו ,יכנא יתנסכאתה וב

 :םהה םימיה יגשומ יפל ,"יטרקוטסירא, תיב היה םתיב .יתוא הברקו

 יפכ ,היה ילכלכה בצמה .לבוקמהו ליגרה ןבומב יטרקוטסירא אל י"פעאו

 ! םירפס ףא ...ו תוברתו ,ןיסומינו ,טקש :עפשב וב אצמנ לכהו ,בוט ,הארנה

 הפוקתב רבכו ,רודה-יליכשמ לע הנמנ קיציא"םרבא .םיירבע םירפס אקוודו

 םיבתכה לכ (!תורודה תוכירכב ןבומכו) ולש םירפסה"ןוראב ואצמנ איהה

 ךב לש *תירבעה הקיתוילביבה. הנושארבו שארבו ,הפוקתה ירפוס לש

 .הלכשהה ןיעממ "היורל יתיתש ןאכו. .ולש הרוגאה"ירפס ףאו ,רודגיבא

 תא ,םינושארה ץרפ ירופס תא ,הז רחא הזב ,ןוצרב יל שיגה קיציא"םרכא

 םעפמ לבקמ היהש ,הפיהו בוטה לכמ דועו (ןלפק לש ומוגרתב) גורפ יריש

 ..השרומ ראודב םעפל

 ירה -- ,יבא תרות תא יתחכש אל םא ,תירבעה ןמ יתשלתנ אל םא
 קחצייםמהרבא לש ותוכזב ,איהה הפוקתה לש התוכזב הבר הדמב הז
 ...גייווצנזור

 רבוע ינאו ,תוערואמ םיפדור תוערואמו ,םינאוס םייחהו -- - --
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 ,ורבע דאמ תובר םינש .ינממ םיחכשנ ותחפשמו קחצי"םהרבאו ,הסידואל

 לע ,תיחרזמה הינמרגב רשא ,גרבסגינקב רוגל הרבע גיוצנזור תחפשמו
 איהש לכ העומש העיגמ דאמ"דאמ תוקוחר םיתעל קרו ,היסור לש הלובג

 ..םתהד םהייח לע

 תומחלמ .הרעס"תוברו ןינעדתובר םינש תורשע ,תורבוע םינש דועו

 ורבע ותחפשמ םע קחצי"םהרבאו .ץראב ןמזמ רבכ ינאו ...תויצוילובירו
 תיצאנה העונתה תורבגתה םע ,םישולשה תונשב .הריטעמה ןילרבב רוגל

 הוולאש ,השקב ובו בתכמ (ל"ז ליטע 'גהמ ,ותשאמ ,ןוכנ רתוי) םהמ יתלביק

 םימיב דבע אוה .(םהה םימיב םיקנרפ 25 רמולכ) בהז תילגנא הריל םהל

 בצמ .היתולועפ קיספהל החרכוה תאזו ,"לוכשא, הידפולקיצנאב םהה

 היה רשפאש םוקמ לכב הרזע ושפיח םהו השק ,הארנכ ,היה החפשמה

 רצק ןמז רובעכ ...םתשקבל יתינענ אלש ינא רכזנ יתשבלו ירעצל ...הגישהל

 .א"תב ובשיתהו הצרא ועיגה םה

 : םהה םימיב בונישיקב ומכ תיבה ותוא טעמכ .גורפ בוחרב היה םתיב

 ןואשמ תוקחרתהה התוא .חור"הפי םדא לש םיסומנה םתואו טקשה ותוא

 ,ןילרבבו גרבסגינקב הלועפה ימימ תונורכזהו תוישפנה תוחישה ןתוא ,בוחרה
 רבדל הברמו ,רפסמו רפסמ אוהו ...קילאיב לש ותברקבו "ריבד, זכרמב

 -םוי ,הרוחש הדובע לעו ,תוחיש לעו ,םינפה תולבק לע ,קילאיב לע דוחיב
 ...תימוי

 דבע המ-ןמז ךשמב .ישוקב ביבא-לתב עיגה "דובכ לש הסנרפ,, ידיל
 לע יח :קופס ול הנתנ אל הדובעה םלואו "הישעתה-ילעב תודחאתה,ב
 ..בשוחו בשוח ...ו ,וידרבש הקיסומל בישקמ ,תונורכז לעו תווקת

 עווגו ורעצ לע גילבהל לוכי אל אוהו ...וירוענתשא וילע התמ עתפל

 -תלחנב תורבקה"תיבב ,וז דצב הז ,םהינש םירובק םה ...הירחא רצק ןמז

 .קחצי

 !והוחכשי אל בונישיק ישנא

+ 

 ,יביספ םדא אל םעפהו ,בונישיקב תוברתה"ישנא גוסמ רחא םדא הנהו

 ךיראי ,רלדאסייוו םייח 'חה ,הלועב ךשומ ,המרב תוברתה לגד אשונ אלא

 .םימי

 רחאל ןה םינשה .1909--1905 םינשב ,תיחכונה האמה תלחתהב הז היה
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 ןיא םימי ...1905-ב היסורב תינכפהמה תוממוקתהה רחאלו ,לצרה לש ותומ
 םישופח לש ,חורז-יבצמ לש ,הרוחש הרמ לשו שואי לש םימי ,םהב ץפח

 םירבחה בצמה תא םיליצמ ,ונלש ידוהיה בוחרב ,ונלצא םלואו .תויהתו

 וננהו ,ידוהיה רעונה לש קזח יד ןוגרא םיקהל ונחלצה ."ןויצ-יריעצ,מ

 םישנאה ןיבו .םינגראמו םיכנחמ ,םיררועמו םידדועמ ,םייח חור םהב םיחיפמ

 םדא אוה םלואו .רלדאסייוו םייח םג הלועפה לועב םיאשונה םייזכרמה

 אוה ולש ליבשהו .אוה וליבשב העונתה ךותב ךלוה ,ונימב דחוימ

 תוברתה הרקיעב לבא ,הללכב תינויצה תוברתה םנמא :תוברתה ליבש

 יחרזא בל-ץמוא ץוחנ היה זאש ,שופתי אל םג הלא ונימיב ארוקה .תירבעה

 ליבשב .הגרדמה לפשב םהה םימיב האצמנש ,תירבע תוברתב לפטל ידכ ,בר

 רילקירלקה ,סומסיטברסנוקה למס הז היה ידוהיה בוחרה לש תוגלפמה לכ

 ,וננחמב םגש תודוהל שיו ...םילוספ םי'מסיא המכ דוע עדוי ימו סומס

 לארשי"ץראבו תונויצב אלמ הפב הדוה רשא ,ינויצה רעונה הנחמב רמולכ

 לש הנורתאה הגרדמב ,קוחר רותב ,םש"יא תירבעה הדמע ,תוירבעבו

 ..תירבע תוברתב רשאמ ץוח ,לכ לכמ לכב ונקסעו ,ונתדובע

 לש ךרצמ, תניחבב הנניא תירבעה תוברתה וליבשב .הנובו קסוע םייחו

 "תינויצה הירפס,ל וא "תירבעה הירפס,ל רסמתמ אוה ובל לכב ."תורתומ

 הבוחה התיה ימ לעו היה ימ לש םויה דע עדוי ינא ןיא הז דסומ .ונלש

 הלהקל וא הפשהייבבוחל ,ןויצ-יריעצל ,תינויצה תורדתסהל :ומויקל גואדל

 םייחו ,םילעב"אלל דסומ הז היהש דיגא םא זירפא אלש המוד .תידוהיה

 המ .ומויקל גאודה -- !הלודגה ריעה לכב דיחיה -- דיחיה אוה רלדאסיווו

 ,םירפס תכירכל ,תונותעו םירפס תינקל ,הרידדרכשל עמשמ 1ומויקל שוריפ

 םיפסכה תא גישה ןכיה ,עדוי םיהלא לא ...הבחרהלו םייקה לע הרימשל

 ףאו המייקתה איה לבא ...היירפסה תא םייקל חילצה דציכו ,ךכל םישורדה

 .תירבע הלועפ לכל זכרמכ השמשו ,המדקתה

 .תירבעה תורפסה תצפהל הגאד םג םהה םימיב השוריפ תירבע הלועפ
 ריבעהלו ןתצפה תא חיטבהל ךרוצ שיו "תורפס,, לש תורבוח תולבקתמ הנה
 ומוגרתב תורבוח"תורבוח ,"הרטסוטרז רמא הכ,, הנהו ; השרוול תוטורפה תא
 יקסדשרב לש ,ץיבוקרב לש ,רנרב לש םירופסה יצבק הנהו ; ןמשירפ דיוד לש
 -- הסידואמ וא הנליוומ םימעפל ,השרוומ םה םג םילבקתמה יקסב'צידרב לשו

 איה תאז יכ ,רבדל המ ןיא תויונחב הריכמ לע .םייח לש ומכש לע לכהו
 םילמב -- ,הצפהה תא ןגראל ,הציפהל ץוחנו .הל שרוד ןיאש *הרוחס.
 םיריעצ רפסמ םידמוע םייח לש ותושרלו ."םיחתפה לע רזחל, תורחא
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 ,(םילשורימ בל ןרהא ,ללהנמ רקינטרוב ,הינגדמ ץרב ףסוי םהיניב) ונירבחמ
 םירכומ :"סנזיב. םישועו תופסאב "*,ה'זריב,ב ,תובוחרב םירבועה םחו

 ...רלדאסייוו םייח ליבשב ,"םילצנמהדשאר, ליבשב םינמוזמה תא םיזכרמו

 הרטשמה יניעב םירשכ םה דימת אל -- !הלא ףא -- הלא םישעמו

 םישופחלו הירוקבל תירבעה הירפסה התכז םיתש אלו םעפ אלו ,תיראצה
 ...הרגסנ ףוס"ףוס הירפסהו ,רסאנ םייחש הזב רבדה רמגנו ...םיקדקודמ

 בור תוחפל ,ונירבח בור .דאמ תובר םינש .ורבע םינש -- - --

 ןתואב הצרא הלע אל םייחו .הכב ימו הכב ימ ,ץראב זכרתה ,םיליעפה

 ,ללכב ונמע"ינב לשו ,ונירבח לש םיינעב הארו בונישיקב ראשנ .םינשה

 רבכ אוהו ...ונילא עיגה תונורחאה םינשב קרו תומחלמהו תוכפהמה ןמזב

 ...םיריעצה ינושאר םע הנמנ וניא

 חילצה אוהו ,ול דמע וצרמ .וידימ לגדה תא טימשה אל הפ םג כ"יפעא

 וניאש ,הז עונצ דסומ .היברסיב ירפוס לש םהיבתכ תאצוהל דעוה תא דסיל

 םיטעמ אל םירפס רואל איצוהל ודיב הלעו ,םינש הזמ לעופ ,םיברב עודי

 ,סוטיימ .א לש ,להטנזור ןמלז לש :היררושמו היברסיב ירפוס לש םטע ירפמ

 םצעב תאצמנ האצוההו -- ,'וכו יניתרב .ק ,רשטוק .י ,גרבנדלוג .מ

 די תבצה םושמ הב שיו ,הבגשנ תיתוברת הלועפ םושמ הב שי .התוחתפתה

 .הב םירבעה לש תכרובמה םתלועפל ,ונלש היברסבל םשו

 ! תובר דוע לועפלו לעפמב ךישמהל חילציו !ולעפ ךרובי



 ןהכיןייטשנרב םירמ

 בורקהו קוחרה רבעב -- בונישיק

 לש תעפוש תוקרי .םירוזפ תונורכז יעטק .קוחר רבע יעטק .בונישיק

 ידמ היסנכה רככב אבצ"ירדסמו ,היתובוחר לש עוגר טקש .םירדהנה הינג

 -- עונצה תסנכה תיבב הרות-תחמשו ,היסנמיגה לספסו ,עובשב ןושאר םוי

 אל םלוא ,םינשה תצורמב אבאל "ףדרנ םש, תויהל הכפהנ בונישיק .אבאו
 .דבלב "ףדרניםש, קר

 ותימאל רשא ,וז ריעב יתיליב תונושארה יתונש תאו בונישיקב יתדלונ

 זאמ יכ .לוכיבכ תיפרגואיגה ,תימשגה יתדלומ אלא התיה אל רבד לש

 ןיאש ,יל ררבתנ ,יתוא בבוסה תא ןיבהל יתלחתה וב עגרה ןמ ,דימתמו

 םיפוסיכה ,לארשי"ץרא לש התריווא .ונתחפשמ ךרדב םייניבדתנחת אלא איה

 הרורב ריקה לע היולתה "הניתשלפ, תפמו ונתיב תא דימת ופפא הילא
 .יתדלומ"ריע לש היתובוחר ךבס רשאמ רתוי יל התיה

 יתיאר ,םיברה ידודנ יכרד לכמ בונישיקל בושו-רוזח תרזוח יתייהשמו

 הזמ ,הצרא ותילע לע םלוחו דבוע חונמה יבא היה הב ריעה תא דימת הב
 םמולח רשא ,בונישיק תודהי לש קלח ותוא לא יתובשחמ ובסנ דימת .םינש

 ידמ .םהיתומולח תא םישגהלו עיגהל ןכמ רחאל וכז ףא רשאו ונמולח היה

 הקוחרה וז יתדלומ ריע ינב תא ,ביבא-לת תובוחרב ,ץראב םויכ ישגופ

 "יכהו ףתושמה םולחה ותוא רכזל -- יבלב הלוע תומימח ןיעמ ,תחכשנהו
 יניב רשוג רשא רשגה והז .לארשי-ץרא -- תיתימאה תדלומה לא םיפוס

 .תומשגתההו םולחה :םהיניבל

 היסנמיגב ,רתוי תרחואמ הפוקתב יתשכר ייחב םיעבוקה םיכרעה תא

 קוח תא יתמייס הב) בוקראח תיאטיסרבינואה ריעב ,ופיבש "הילצרה.

 -- ןכו .ילש הנושארה תיתמרדה הידוטסבו (האופרל הטלוקאפב ידומל

 .לבתב ידודנ תונשב םימשה תוחור עבראמ

 ,תוינויח האלמ תיממע הביבסב ,ירדנב בוחרב בונישיקב ונרג הנושארל

 תלעב ,תחוורמ התיה ונתריד .ולש תיאופרה הרייראקה תא יבא חתפ הב

 ידיד יבגל ןינעה רקיע ךא ,םיבר םירייד דוע ורג הב רשא ,תיקנע רצח
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 ותב רשא ,םיארקה תדעמ תיבה לעב לש ותחפשמ ,זבייא תחפשמ התיה

 לש תונברקכ ופסינ התחפשמו איה .הנושארה יתרבח התיה (הריתס) רתסא

 םייק היה אל הלא םיחצור לש םדיד יבגל יכ ,ינמורה לזרבה רמשמ תוגולפ

 הלוע ,הביבסה תא רוכזל יל ןתינש לככ .םיארקו םידוהי ןיב והשלכ לדבה

 יניע דגנל םילועו םיפצ המ םושמו .ינמרא בוחרבש לודגה קושה יניע דגנל

 ,םירוושל תומותר תולגעו .הביבסב םש אצמנש לודגה רהוסה"תיב יגרוס

 הב היה ךא ,ונתיב רצחב קחשל ונגהנ .תולוגנרת רוקריקו המומעה םתייעגו

 תינמראה לש רוכישה הנב הז היה :הלוכ הביבסה לכ תא דיחפהש והשמ

 הלגתנ אוה .ער"ילוחמכ תוחרוב ונייה וינפמ .רצחה הצקב הרג רשא ,הנקזה

 םימורגופה וללוחתהש העש רתויב םימויאה םיערופה דחאכ ןכמ רחאל

 .םינושארה

 תושמש תא וצפינ םינבא :ינורכזב תרחנ םורגופה לש ןושארה הלילה

 ורגס תודליה תא .הרידה חתפ לע רצו ץוחב םער עורפ ןומה ,וניתונולח

 ןמ תוקעצהו הלומהה ידה ועיגה ונינזאל םג ךא ,רצח לא הנופה רדחב
 תנמואה לש הלוק תא יתעמש .תושמשה לכ תא ץפינ ינמראהש רחאל ,ץוחה
 ןבש יתעדי ,ןיינעה המ ןיידע סופתל יתלוכי אל יכ םאו ,תיבה ףס לע ונלש

 ונממ לולשתש וב הרתמו וחוא תלדשמ איהו םיערופה שארב אצמנ התוחא
 ;: הליל ותואב ונלצינ הל תודות .וישעמב ךישמי םא השוריה תויוכז תא

 יראש אב רחש םע .תרחא תבותכל -- ערפתמה ןומהה תא וירחא ךשמ אוה

 טקש בוחר ,היבודס בוחרל ,ומא לא תודליה תא ריבעהו ןהכדןייטשנרב ייגרס

 רשא דע ,רפסמ תועובש ךשמב ונראשנ התיבב .תידוהיה הביבסהמ קחורמו

 ךכ םשל .וימזוי תוהז תא הליגו םורגופה תשרפב ותריקח תא אבא םייס

 -ףוס ."םיהובגה תונולחה,, לא תונפל ,גרוברטפל ,הסידואל עוסנל וילע היה

 "ורשממ וחדוה םורגופה לש םיעצבמהו םימזויה :ודיב ושקובמ הלע ףוס

 ..תוגרדב ולעוהש םידחא םג ויה ךא ,םירחא תומוקמל ורבעוה .םהית

 ןאבשורק ישנא :בונישיקב ראשהל תורשפא דוע התיה אל ןכמ רחאל

 תא ואצמי םא, .ותחפשמ תאו יבא תא לסחלו םוקנל ועבשנ ץיבקשירופו

 טלחוה ךכו .ונתיבבש םיתרשמה םירמוא ויה "!והוגרהי -- ונלש רוטקודה
 העובק הדובע יבא לביק םש ,בוקראחל רובעלו ריעה תא שוטנל ונילעש

 לש ןושאר קרפ .תידוהיה הליהקב "םעטמ בר, תרשמ ףאו חוטיב"אפורכ

 התואמ יבלב תאשונ ינאש ,רתויב רקיה ןורכזהו ,םייתסנ בונישיקב ייח

 ןכמ רחאל שמיש רשא ,תירבעל ןושארה ירומ ,ךוברווא חספ אוה הפוקת
 בבחל עדי אוה :בל ךר ,רקי שיא הז היה .ביבא-לתב םינבל רפס תיב להנמ

 ?הרזה, הפשה התוא לש ,ונתפש לש הגה לכו תוא לכ הרש יתוחא לעו ילע
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 חריעצה) יתוחא ,וניתש ונרביד רצק ןמז רובעכש ,אופיא ,המית ןיא .לוכיבכ

 -שגר וגררועו יזנכשאה האטבמב -- הפי תירבע ,ינאו (םייתנשב ינממ
 .םיבר בלב האנק

 חנפתמ היה רשאכ ,יבא לש יאנפ-יעגר םתוא וז יריעב יל םירוכז

 ןפיוא, :יקסבשרוו יריש תא רשו ןגנמו רתנספה דיל בשיתמו ותדובעמ

 ונתיבב .דועו *ךיז ןעיירד ךאלדער יד. ,"ןעמאמ רעד עלעווירב א, ,"קי'צפירפ
 תפש התיה תינמרגו ,תיסור התיה ילש "ןושלדעמאמ,ה : שידיא ורביד אל

 םרוקמב ישפנבו ינזאב ותרחנ םירישה ךא .גרבמלמ היה האצומש ,ימא

 םימחו רצ ,ןטק רדח. ןחלה תא "לארשי לוק,ב םויכ ינא תעמוששכו .ידיאה

 .יבלב ףצ רקי תודלי"רכז ,יב הלוע תומימח לש לג -- "שא הריכה לעו

 תורנ ינשו ,רתנספה דיל יבא לש ותומד תא יניע דגנל םילעמ םילילצה

 יתוא חקול אבא היה הרותרהחמש גחבו .הרצו הכורא םיוות תרבחמו ,םיקלוד

 .ונידיב ויה םצקב רנו חופת םע םיצצונ םילגדו ,תסנכה-תיב לא יתוחא תאו

 םיספדומ םילעו תוריינ אלמ אבא לש ותדובע רדח יל רוכז דועו

 ןחלוש לע הנשי לופכיש-תנוכמו םיפגומ םיסירת .הפצרה לע םימרענ

 ןיבהל ונתאמ רצבנ לבא ,תוריינה יערקב רובנל תודליל ונל רתוה .הביתכה

 ,יתרתחמה "ורויב"טסופ,ה לש םיזורכה הלא ויה .םהב בותכה תועמשמ תא

 תנמ לע תיטסיראצה היסור יבחרל ואציו ונתיבב ולפכתשנו ובתכנ רשא

 םיפוסיכה תא םהב ררועל תנמ לע ,תיתימאה םתדלומ יהמ םידוהיל ריבסהל

 .תודפל המזויה תאו

 הלועפ ףתישו ומויב םוי ידמ ונלצא רקבמ היה ןמטיור 'ץיבייסיומ םוחנ

 ,דנילרב (ןומולוס) המלש ןכו הז ונתיב דידי דאמ יל רוכז .וישעמב יבא םע

 המ ןיבהל לכואש ילבו .בונישיקב תינויצה הכשלה להנמ ןכמ רחאל היהש

 תאו יבא תא ביהלמ רקיו בושח והשמש יתשח ,םירדחה ירדחב םש שחרתמ

 .ומע םידבועה ,וידידי

 ןושארה ידעצ הז היה .ןורטאיתב רקבל הנושארל יתיכז בונישיקב
 -וגאלב, לא ירוה ינוכילוה גלשמ קירבמ ףרוח םויב .דיתעב יעוצקמ תארקל

 ,הארנכ ,דלומהדגח דובכל הגצוה וב ,"הלוצאה תיב, ,"הינארבוס תיונדור

 תיתשר לע םיתורח םויכ םג ךא ,ךרעב עברא תב זא יתייה ."המודאה הפיכה,
 ,ארונה באזהו -- דבכה ךסמה םע המבה ,וב וניתומוקמ ,םלואה הארמ ינורכז

 יב ררועתנ הפ ...םיילגרה ךרד אתבס לש תיאצחה תא שבל המ םושמ רשא

 תא !באז ,באז, :וילא יתקעצו יתסרוכ לע ילגר לע יתמק .תוילאירה שוח

 םישנאה ךכילכ וקחצ ימ לע יתנבה אל "שארה ךרד םישבול תיאצחה

 ,הרתי תובהלתהמ יתטהל התיבה ונבושב ךא ! באזה לע וא ילע -- יביבסמש
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 לליפ ימ ...ןורטאיתב דוע רקבל אל בטומ ינומכ הדלילש טלחוהו הלע ימוח

 דיקפתב -- *הלוצאה תיב, לש המב התוא לע דומעא הנש םירשע רובעכש
 !ישאר

 םיצעה ינסחמב הפרש .השדח הריד לא ונרבע בונישיק תא ונבזע םרטב
 השקח יבא תלחמ .םשמ תאצל ונתוא הצליא ונתיבל ךומסב דנילרב .ס לש
 .העיסנה תא םג התהשה ,םורגופה ירחא הריקחה ילוטליטמ האצותכ האבש
 הכרענ ותעיסנ ינפלו יופר םשל דבסלראקל הלחמה ירחא תאצל ץלאנ אוה
 -- םבושידתומוקממ דחוימב ועיגה הילא רשא ,תינויצ הפיסא ונתיבב
 ,יבא ירבחמ םידחא דועו ןיקמט ,ןיקשיסוא ,בונל'צ ,ןיקצומ ,יקסבונסי
 רחאל יכ ,תיראנימילרפ הפיסא וז התיה .הדנגוא-תינכתל והומכ ודגנתהש
 םידממב הפיסא ,הב ונתוהש תישארב ,בוקראחב ונתרידב רבכ הכרענ ןמז
 יאבוקראחה סנכה יפתתשמ לכ תא רוכזלו-ריכהל ידיב הלע זאו ,רתוי םילודג
 חולשמל םיזורא םיזגרא ;םדאמ זא התמה בונישיקבש השדחה ונתריד .םסרופמה
 חתפנ אלש ןעטמו ,דבסלראקל תאצל דמועה אבא לש ויתודווזמ ,בוקראחל

 הזב היה .םירדחה לכב ךבאתמה תוירגיס לש ןשע ,הניפ לכב םרענ ןיידע

 תימעפדדח ,הרידנ תונמדזה וז התיה .והבודוהת לש רדהנה םסקה ןמ והשמ
 תא עובקלו םירשק רושקל ,השדחה הביבסה תא ריכהלו דומלל יליבשב

 הביבס התוא יל הרוכז ךכו ...םינכשה םידליה יטבש ןיב תינאידניאה יתדמע
 -ישעמלו תואקתפרהל בחרנו לודג רקפה"חטשכ הנטק הקורי רכיכ ,הדומח
 .םיביריה םיטבשה ןיב תדמתמ המיחלב הרובג

 .בונישיק ריעה"תנחת תא ונרבע 1907-ב לארשי ץראל בוקראחמ ונכרדב
 .הלוגה ןמ ונתאצב ונתוא ךרבל תבכרה תנחת ףיצר לע ופסאתה םינומה
 היתובשומב אפור שמשל ,ןותחתה לילגה לא א"קיפה ידי לע זא ןמזוה אבא

 ,ריעה בונישיקל ונבושב 1911 תנשב קרו .החסמו הימחלמ ,הר'גדס ,המי

 תינמרג היסנמיגל דימ יתסנכוה יאוב םע .תורחא םיניעבו שדחמ היתיאר
 םייח-חרוא לא לגרתהל בוש ילע היה .ינמרגה בוחרב ,הבוזמר 'בגה לש

 .ידומיל תפש התיה אל ,ירוה תפש התיה יכ םא רשא ,השדח הפש לא ,שדח
 הרז התיה ,יתקלחמב תוידוהי ויה ןהמ םיתש קר רשא תורענה תביבס םג
 הארוהה תפש רשא ,יקסבורומוקס היפוס לש היסנמיגה לא הסנכוה יתוחא .יל
 לכבו יב הקבד וז תורז .תוידוהי ויה תודימלתה לבא ,תיסור הב התיה

 ידומיל קוח תא יתמייסש דע ,בונישיקב יתוהש לש הינשה הפוקתה

 יתועידי .הכלהכ ולהנתה ידומיל לכ .םירוהה דעווב רבח היה יבא .היסנמיגב
 ימע יתאבה רשא -- (תיתפרצ טרפב) תורפסו היפרגואיג ,הירוטסיהב --

 ,תינמרג -- תופשה תעידי ,טלחהב תוקיפסמ ויה "הילצרה, היסנמיגמ
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 הביבסה ןאכ הרסח לבא .השרדנש המדה לע ףא התלע תיסורו תיתפרצ
 תוביסמ ,ןהיתבב םירוקיב .תוירצונ תורבח םע היה עגמה רקיעו ,תירבעה
 יתוהש ירחא יל םוסקל ולכי אל -- יבארסבה"יסורה אבצה יניצק ,דוקיר

 רצה גוחה ותוא תא וויה תויתודידיה ןמטיורו דנילרב תוחפשמ .ופיבו לילגב

 .ונשגפנ ומעש ידוהיה

 רוחצב הניבלה ,קוריה הרדה לכב ביבא ימיב החרפ ,התפי בונישיק

 דיתע רשא ,והשמל ,רחא והשמל היפצ ךות ופקנ םימיה .ףרוחב היגלש

 ץוחמ לא םילויט םיכרוע ונייה ץיקב .שדח ןכות םייחה תא אלמלו שחרתהל
 -- הברע בושו ,הברע ,הברע .תונטייקה רוזא לא ,ן'גויטסוק שיבכ לא ,ריעל

 ףא וליאכ ,םוגע עבט .ץק ןיאל םיבחרמו ,םימרכ .וניניע דגנל תילגתמ התיה

 םיאצוי ונייה .שחרתי רשאל הווקת"ןיאב ןיתממו והשמל הפצמ היה אוה

 לאינד הב ופתתשהו יטמרד גוח רוציל התיה התרטמ רשא ,הנטק הצובקב

 ,חפנע תרמצ לעב דחא ץע תחת .הרש יתוחאו יכנא ,לירב ייגרס ,טרפמל
 -יא לע רקיעבו) תויורשפאה לע םינד ,םיחכוותמ ונייה םיכרד תשרפ לע

 תא זא שבכ רשא ,ןוסמה טונק ךותמ םיארוק ,םימלקדמ ונייה ,(! תויורשפאה

 ,ןאטסורל "םירשנה ןב, ךותמ םיקרפ םיעימשמ ונייה .ותונשדחב תובבלה

 ןכמררחאל התוא קחשל יתייה הדיתעש ,יקסבורטסואל "הרעסה, ךותמ

 הבחרתה טא טא .ריפסקשמ םיעטקו ,תיעוצקמ תינקחשכ ,"הלוצאה תיב,ב

 .תרתחמב ,םיצע ינסחמב ונקחיש .העונצ םיבבוח-תקהל ידממל דע הצובקה
 להקהו ,ןיקשופ בוחר הצקבש "שאה"יבכמ,  תיבב עיפוהל ונלחתה ךכ רחא

 תוגצה הלא ויה םנמא .הז ריעז ןורטאיתב םיעובק םירוקבל טא"טא לגרתה

 הפוק חותפל וליפא ונזעה ףוסבל לבא .תונוש תודוגא תבוטל תויפורטנליפ

 לאינד .תיבונישיקה םיבבוחה תקהלל ןושאר ןיערג הז היה .ונחלצהו --

 .הבקסומבו בוקראחב ,הסידואב -- יאמבו יאזחמל ןכמ רחאל ךפהנ טרפמל

 ,םייובמ טויפ יברע לש תרגסמב ירומ ןייליא תקהלב םג ומע דובעל יל ןמדזנ

 עוצקמה לא וכרדב אוה ףא ךישמה לירב ייגרס .םינושו םיבר םימעל

 בונישיק תמב לע תינקחש הייח ףוס דע טעמכ התיה יתוחא .יאמבכ החמתהו

 לא ,יתבצחמ רוצ לא יתרזח רשא דע ,יכרד תא יתכשמה ינא ףאו ,תיסורה

 .תילארשיה המבה

 תויסנמיגה ילהנמ יניעב "םייקוח,, ויה אל םיינורטאתה ונישעמ לכש אלא
 דהמ ינואיצוהש טעמכו הריבעה לע יתשנענ םיברב רבדה הלגתנשמ .םהינימל

 קוליסה תארתה .םוטמיטלוא גצוה יבאלו ,םיאלפ ודרי יתוגהנתה ינויצ .היסנמיג

 אל ןורטאיתב רקבל ףא .קחשמה תא בוזעל ילע רזגנ :העירכה היסנמגהמ

 תושר תליטנ אלב ,וסאק תוברתה רש לש ותנוהכ ימיב ,זא ונל ןתינ
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 םידקופ ויהש תוארטאיתה לא ומע ינתחקל הברה יבא .תלהנמהמ תדחוימ

 .ןוזשיפ אשימ לש ,ידוהי ןורטאית לא םג םהיניב ,םהירוקיבב בונישיק תא

 תגצהב ירוה םע רקבל תושר יל תתל תלהנמהמ יתשקיבשכ הרקמ יל רוכז

 .ליתוא הלאש -- "?הזחמה לש רשפ המ, ."סעראצ סעמאמ"עטאט,

 -- "ןפואו םינפ םושב !אל, -- "אמא לש התרצ אוה אבא, :יתמגרת

 '! תכלל תרסוא ינא הלא ןוגכ םירבדל, -- הקספ

 תחא הארק תורפסל רועישה תעשב :היסנמיגב הרק םיענ יתלב הרקמ
 לע הביגה אל הרומה ."הקבודי'ז, םשב הידוהיה ץיוולו הינמל תודימלתה

 יתמק .תרחא יתסרג ינא לבא .רועישה תא ךישמהל התיה התנווכ ,ךכ

 תורענה יתש ובשי וילע ,ןושארַה לספסה לא יתשגינ ,רדחה הצקבש ילספסמ

 יתאצוה .תבלועה הקנבדלומה לש היחל לע תינלצלצ יחל-תריטס יתדרוהו

 ,רבדב ברעתה םירוהה דעו לבא ,היסנמיגהמ בוש יתקלוסש טעמכו התיכהמ
 .ןובלעה לע ביגהל ץוחנל האצמ אל רשא ,הרומה הלביק תירקיעה הפיזנה תאו

 ןצלב םייחו םינש המכב ינממ רגובמ ,ביבחו ןמאנ ,ונל היה תיב דידי

 אטבמב םנמא ,תירבע רבדל היה רשפא ומעו ונלצא רקבל גהנ אוה .ומש

 עדי אוה ;יקסבוחינרשט תא ,קילאיב תא אורקל היה רשפא ומע .יזנכשא

 התאיצי דעומל דע ונרקבל דימתה אוה .ץראה לע םיטבז'יצ רפסל וליפא

 .1925 תנשב ץראל יתחפשמ לש הינשה
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 וכרענ ןהב רשא ,רדנסכלא תורדשו ריעה ןג היה הפי ,םיפי םיביבא ויה

 םידימלת לש תורוש תורוש ,הנגינ תיאבצ תרומזת .םיראופמ אבצ ירדסמ

 חירו ,אילפהל םיימולחו םיכר ץייק תוליל ויה .ןגב הילילצל תורבוע ויה

 .תורגבה תוניחבו ...תוזרת

 ,יקסניטוב'ז באז ונתיבב בוש רקיב תוילרוגה רמגה תוניחב לש וז הפוקתב

 לש ריעצה ודידי היה אוה .בוקראהב ונלצא תוהשל הברה ןכל םדוק םג רשא

 ותאצרה תא תאשל בונישיקל עיגה םעפה .ותוא ונצרעה ,תודליה ,ונאו -- יבא

 ןמז ותואב הרדענ ימאש ןוויכו ,"הלוצאה תיב,ב תירבעה תוברתה לע

 וליפא יתעד לע הלע אל .תחראמה תויהל דובכה יקלחב לפנ ,בונישיקמ

 .יל ןתית אלש שארמ יתעדי יכ ,האצרהל תכלל תלהנמהמ תושר לוטיל

 .המ יהיו אבא םע ךלאש ימצע תעד לע יתטלחה ןכ-לע !הזכש אשונ

 .ןורטאיתל יתכלהו -- קד ףיעצב ינפ תא יתפטע ,אמא ידגבב יתשפחתה

 יתלב היווח יליבשב וז התיה .ונתשולש ,ןגב דחי ונדעס האצרהה ירחא
 הילא לבא .שממ תרבגכ השובל ינאשכ ,הדעסמב הליל-תדועס :תחכשנ
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 םהיניבו םירומ המכ היותש הרבחב ובסה ךומסה ןחלושה לע :הב ?ץוקו
 ימד .רקובב תרחמל יתוא ןוחבל היה וילע רשא ,ץי בו ח הירוטסיהל ונרומ

 הנה. :ינטינקהו ברעה לכ ךשמ ץצולתה יקסניטוב'ז באזו ,יקרועב אפק
 היה ילזמ לבא ."וננחלוש לא ברק אוה ,ילכתסה !יאר ,ךב טיבמ אוה

 רזח יקסניטוב'ז .יתשופחתב ינריכהל לכויש ידכמ יותש היה דבכנה ירומש

 ךיא. : לאש אוה וב ונממ קרבמ יתלביק םירהצה תעשבו ,הסידואל רחש םע

 "? היסורמ ,הניחבה
 יתסינכ םע .היסנמיגב ידומיל-קוח םות םע בונישיקמ דרפיהל יל היה לק

 הידוטסבו הללכמב הנושארה םידומילה תנש .המחלמה הצרפ הטיסרבינואל
 העש התוא .תיבב יתאצמנ בוש ץיקה אוב םעו רהמ שיח הרבע תיתמרדה

 -- הבוחל יתאצמ האופרל תיטנדוטסכו ,הפקותב רבכ המחלמה התיה

 תשבוחו תוחא תדובעל ,הזמ רתוי ףאו ,יתשפוח לכ תא שידקהל -- דובכלו
 תווצ םע יתאצי .יבא לש ותודגנתה ףא לע ,םודאה בלצה לש םילוחה תיבב

 המ לכ השע אבא .תירטינס תבכרב יציליסובונ -- ץיבונר'צ תיזחל תויחא

 יתוא וחקי אלש םלדשל אפור לא אפורמ עסנ ,ידעב רוצעל ידכ היה לוכיש

 וז תיזחב המחלמה תועובש .יתלבקתנ ינאו ,ךכב חילצה אל ךא ,םהמע
 םיבר .תוחא לש וז הדובעב יתיחמתה .יתונורכזב םויאו םודא ףדכ וראשנ
 וגהנ םה .סויגה תבוחמ המ יהיו טמתשהל זא ולדתשה בונישיק יריעצ ןיבמ

 ידכ םייפוסניא הפק ילפסו םירכשמ םימס תיתשב םידודנ-תוליל תולבל

 אבצ תורש .םימוגפ םתמישנו םבלשכ תיאופרה הקידבל תרחמל עיפוהל

 ןמ .םילאוש ויה ?ימ דעב !המ לע -- המיחל !רז לייחב -- ראצה לצא

 הרובגו תימצע הברקה ךות הבור זוחאל ןכמ רחאל ועדי םהמ םיבר םתסה

 .םבלל הבורקו הרורב התיה הרטמהשכ ונצרא תותיזחב -- תיאליע

 תא השפוח לכב השידקמ יתייה ,הטיסרבינואב ידומיל ךשמה ידכ ךות

 המכ .בונישיקבש יאבצה םילוחה-תיב לש םיחותינה תקלחמב הדובעל ינמז
 !ריכזהלמ סה -- ידי זא הכמת תפדצ"יעוגנ המכב ,זא יתרסנ םיילגרו םיידי

 -תיב תדבעמב הדובע ןכמ רחאל יל רדיס יכאו ,וז הדובעב יתקפתסה אל

 זא ינאר אוה .ץיקהד-ישדחב היגולוירטקאבב יתיחמתה וב ,ינוריעה םילוחה

 אלמלאש ,דאמ ןכתיו .ולש םילוחה"רדחב תפתושמ הדובעל דיתע רבחכ

 ,הינמורל הפוריצו היסורמ בונישיק קתניהב ,וניניב הכוראה דוריפה תפוקת
 ילצא ררועל םויכ םג ךישממ רשא ,ועוצקמל יתוא רושקל חילצמ םג היה

 .תיעוצקמ תיאופר תורפס תאירקל םעפ ידמ ינאיבמו ןינע

 לא רשי ינוליבוה יכרדו הכשמתנ המחלמה .תרחא הצר לרוגהש אלא

 רשאכ םייתנש לש קתוו תלעב תינקחש רבכ יתייה .תיעוצקמה המבה
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 בוקראחב .יבאל יתחטבהש יפכ ,הטיסרבינואב ידומיל קוח תא יתמייס

 בצבולוס לא בייקל יתרבע ,בוקינלניס לצא יתקחיש ,הידוטסה תא יתרמג

 יתרזחשכו -- (תירבוטקואה הכפהמה לכיה) "'גטימרא.ל הבקסומל ףוסבלו

 לע לובגה תא בונגל ילע היהו תינמורה בונישיק רבכ וז התיה בונישיקל

 .1920 תנש לש ץיקב יתיב לא עיגהל תנמ לע רטסיינדה

 ,הראשנ תונתרקה .רתוי "םייברעמ, וכפהש רמוא אל .ונוש ריעה ינפ

 ופסונ הלוגה תודריט לא ךא ,םהיקוסיעב וכישמה םידוהיה ,התיה רשאכ

 לש ורטשמל ףילחת ןיעמ התוזיה רשא ,"הצנרוגיס,ה תודריט םג התעמ

 הרצקה יתוהש ךשמב ,םעפ אלו ,םינפד-לא-םינפ יתשגפנ המע רשאו ,ראצה

 .יתדלומ ריעב תאזה

 ןיבורבוד יאמבהו םיבבוחה תקהלו ,בונישיקל יבוש ירחא םוי רבע אל

 .םייסור תוזחמ המבה לע תולעהלו ףרטצהל העצהב ילא האב ,השארב
 .יל הארנ רבדהו ,התחמתה ,ברה הקלחב תיעוצקמ םייתניב הכפהנ הקהלה

 ,יקסבורטסואל "הרעסה. ןוגכ ,םייסאלק תוזחמ תרוש לע הלפנ ונתריחב

 הקהלה ,ןוישרה אצמוה .יוטסלוטל "יחה תמח.. ,בוכ'צל "םינבדבודה ןג,
 הגצוה תיסחי רצק ןמז רובעכו יתופתתשהבו ייומבב הדובעל השגינ
 םה .םיפוצ לש הזכ ןומה ימימ יתיאר אל ."הלוצאה תיב,ב "הרעסה,

 הרטשמה .המבה תא ופיצה ,םיעלקה ירוחאמ לא וצרפ ,הפוקה לע ורעתסה

 ידכ ,רבגומ םישרפ רמשמ הפוקה דיל דימעהל הצלאנ תינמורה

 .ערפמל עובשל ,תורופס תועש ךשמב ,ופטחנ םיסיטרכה .תויוערפתה עונמל

 תאו הגצהה תא סנ לע ומירה תונותעב ועיפוה רשא תרוקיבה תומישר

 ךישמהל ימשר רוסיא "הצנרוגיס,המ יתלביק םיימוי רובעכו -- קחשמה
 לש היצקיפיסורל תנווכמה היולגה הלומעתהמ וב שי רשא ,הז לעפמב

 ולע ונינונחת לכ .תיסורה תוברתה לש תעדמ הצפהו תיאברסבה היסולכואה

 שארמ עבקנש יעובשה תוגצהה רדס תא םייסל וליפא ונל ןתינ אל ;והתב
 .אל ותו ,םיסיטרכה ינוקל ףסכה ריזחהל ונצלאנ .וניתועקשה תא תוסכלו

 -- תוזחמ תאלעהל ידימ ןוישר יל חטבוהו ,תינמור דומלל יל עצוה ,ןכא

 טשרקובב תחכונ תויהל םעפ יתיכז .תינמורה הפשב -- !םייסור םג אולו

 תא םידיקפה ידימ לבקמ היה בוקטסלחש םעפ לכ :לוגוגל "רוזיברה, תגצהב

 ...תורעוס םייפכ תואיחמב ץרופ להקה היה ,דחושה ימד

 .לארשיל הרזח יכרדב -- ינפל םיחותפ התע ויה הינמור תולובג
 'דב תסנוכמ התיה החפשמ לכ .בונישיקב וססת אל םיירוביצה םייחה

 חטשב םהשלכ םינגפימ ויה אל .םייטרפה הייח תא היח התיהו התיב תומא

 םותח אהי תידוהיה היסולכואה לש המתוח רשא ,הקיסומה וא ןורטאיתה
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 לש םתוואג התלע (וידסיממ דחא היה יבא רשא) "יבכמ,ה םוק םע .םהילע
 הלאה םיאטרופסהמ םיטעמ אל .םיריעצה םידוהיה םיאטרופסה לע ריעה ינב
 ינויצ זכרמ ותוא .םידבכנ םייתרבח םידיקפת םיאלממו ץראב םויכ םיאצמנ

 תינחור-תינויצ הניפ הוויה בונישיקב לודופו בויק תובוחרה תובלטצהבש

 ןיזאהל ,ירבע םג םיתעל ,ידיא ןותעב ףדפדל אובל וגהנ םשל ;העונצ

 תישיאה ותופתתשהבו אבא תמזיב הדסונש ,תירמאק היעיברל וא האצרהל

 תירבעב ילש האירקה-יפשנ ומייקתה םש .םיירמאק םיטרצנוק םיתעל הכרע

 תיאבונישיקה תונויצה ישנאמ םינרות ויה םוי"םוי .בונישיקב ירוקיב תעשב

 ותוא םע יח רשק וויה םהו היצמרופניא םיקפסמ ,הכשלה יקסע תא םילהנמ

 ריעז ינחור םוחת ןיעמ וז הניפ התיה יליבשב ."ץראה, ומשש םלענ םלוע

 .תיתימאה יתדלוממ

 רשא םדא לשכ בונישיק שיא לש ותומד ינורכזב הרומש םויכ דוע

 יל היה .תוניתמבו םטאל םילהנתמ וייח לכ רשאו רהמל ןאל ול ןיא םלועמ

 םורד ןב ידוהי ןכש לכ אלו -- ידוהי לכ ירהש ,רזומ והשמ וז הנוכתב
 ייח חרוא הארנכש אלא .רתויב ינריעו ססות טנמרפמטב ןחינ -- !היסור

 .בונישיק ידוהי לש הז םגזמ לע ומתוח תא עיבטה הטקשהו הנטקה ריעה

 ,ןכ יפ לע ףאו .עגורה םגאה לש וז הריוואב יתשח שדחמ המש יאוב ידמ

 לש רצוא ותוא ואצמ ,הינמורו היברסב ידוהי ,םהש איה הדבוע ירה

 .לארשי-ץראל הנושארה הילעה תא רצי רשא ,תוימאניד

 ידומיל תונש ירחא שדחמ היתרכהו היתיאר תע בונישיק התיה וזכ

 .יתדובעו

 ירחאו הנושארה םלועה תמחלמ ירחא :ריעה ינפ ונוש עתפלש אלא

 בונישיקב .היברסב תא םיטילפ ינומה ופיצה הירחא האב רשא הכפהמה

 םיירוביצ תורצחו םיתב .םהמ םיפלא תרשעכ תחא הנועבו תעב והש

 ,םהיתורורצ לע םדא ינב ואלמ (םיידוהי תודסומו רפס"יתב ,תסנכדיתב)

 הטיחסל תונמדוה לכ ולצינ םיינמורה תונוטלשה .םהיתווקתו םהיתורצ

 םדירטהל ,לובגב םיטילפה תא רוסאל תונמדזה לכ ולצינ םה .דחושלו

 תמרעהל דע היעב לכ חפנלו םהיעצפח תיראש תא םירחהל ,"הצנרוגיס,ב

 הקינכטה ךכ םשל םהל הרסה אל ."תוכבוסמ תושרפ, תריציו םיקית

 רהמלו יערא טלפמ םיטילפל אוצמל :התופירה לכב הדמע היעבה .השורדה

 .םחיבורק לא ,הקירמאל וא ,לארשי-ץראל -- םחלשל

 וטישוה לכה ,הווצמל םייואר םמצע ושח לכה :בושיה ברקב עז והשמ
 לש םרודיס ןוגראב הלילו םמוי דורט היה יבא .הלא ברח יטילפל רזע די

 רבעמ"תודועתו םינוכרד רודיסב ,תיטרפ הרזעו תוצע ןתמב ,הלא םיגומה
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 לדשל תנמ לע טשרקובל תאצל ץלאנ ףוסבל ךא ;תיללכ הכרדהב ,יוהזו
 םישדח דוע ךשמל תוחדלו הריזגה עור תא ריבעהל םיינמורה תונוטלשה תא
 ,ףטחכ האב וז יללכ שוריג תדוקפ יכ .םשוריג תא -- !תוחפל -- םירופס

 צר למעו ,עתפ-תודוקפ איצוהל לימת וגהנ תונוטלשה .ריהב םויב קרבכ
 תא תוחדל (!תורשכ יתלבבו תורשכה םיכרדה לכב) םחירכהל ידכ שרדנ

 .ןידהדרזג

 הרזע לש ,הרבסה לש הז ימעפ דח לעפמל תסייוגמ ימצע תא יתיאר

 תכשלב יתתריש ,וז הפוקתב ,בונישיקב יתוהש ןמז לכ ךשמבו ,הכרדהו
 םהל יתרדיסש לע -- הכרבב יתוא םישגופ ץראב ןאכ דאמ םיבר .הילעה

 ילא םיאבש םג הרוק לבא .הצרא תולעלו "טקיפיטרס. לבקל תורשפאה תא
 ...ךכ לע תונעטב

 +- וננורטאית .ןילרבמ םעפה ,1924 -- 1925 תנשב םג בונישיקל יתרזח

 בוביס יתכרעו ירוה לצא רוקיבל יתאצי יכנאו הצרא רבכ עסנ -- "י"אתה,

 ,הלוכ תידוהיה היברסב תא וז תונמדזהב יתרבע .ביבאה ישדחל דע ינלוס
 הידוהי להק תא יתרכה ,רתוי בורקמ היתרכה םג זא .הבחורלו הכרואל

 .חתונמאל ,התורפסל ,התפשל ,ץראל םתקיז תא ,ךכ לכ םימימחה ,םיביבחה

 ןמרקאו ינ'צירבו -- !הניגיט וא -- ירדנב ,יצנידיי ,הני'זר ,בייהרוא ,ינגנוא
 בונישיקב ? תירבעה יתינכת םע ידודנ ינוכילוה אל הנא -- יקורוסו יצלבו

 ךכ רחא .ינויצהדזכרמב ןכו (:ןוירוא 1פמילוא) עונר-יאר תיבב יתעפוה

 תועפוהה תחלצה .טשרקובל ,יסאיל ,"הלודגה הינמור,, לא יכרד תא יתכשמה
 תוקהלה לש םינקחשה בלב "םירחתמ,ה תאנק תא הררועו הבר התיה

 תינקחשה,ש לע הנשלה "הצנרוגיס,ב הלבקתנ ךכו .תודדונה תויסורה
 םזינומוקה תרות תא הציפמ לארשי-ץראמ ןהכ-ןייטשנרב םירמ תיניירקהו

 התיה האצותה .ב"ויכו -- "ך"נתהו תירבעה הפשה תאווסה תחת

 ,ףרוח ישלגמ לע ינ'צירבל יתעגה ברע ותוא .יתועפוה לכ וקספוה : תידימ

 לש םלואה אובמו -- רוק ,רירגס !ראוצל דע שפרו ץובב תעבוט הרייעהו

 -- תינמור תבותכ תססונתמ יתועדומ לעו ,ינפל םוסחו לוענ עונייארה

 ".הצנרוגיסה תדוקפב רוסא,

 ,יתינכת לש קיודמה םוגרתה תא תיאסיה הרוזנצל דימ שיגהל יתשקבתנ
 ,רואינש ,ןהכ ,יקסבוחינרשט ,קילאיב לש םהירישמ תבכרומ התיה רשא
 .רונכו לילח יוולב תאזו -- ך"נתה ךותמ האירק יעטקמ ,ןדמלו יקסנולש

 לכ תא תינמורל ונמגרית ,ןמלבוס השרבא ,ילש ןמאנה ןגרמאה םע

 םירפסה"רפס לש ינמור ספוט ונינק ך"נתה תא םגרתל םוקמבו ;םיטסכטה

 תרעה םע -- עובש רובעכ ונל רזחוה רמוחה .יסאיל לכה תא ונחלשו --
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 רזחוה יתועפוהל רושיאה '1םיאיבנה יבתכ תא רקבל ,ןטקה ,יל אל, :רוזנצה
 הצרא יתרזח .1925 תנש ביבאב הצרא יתעיסנ דע ,יכרדב יתכשמהו יל

 ."י"את,ה ,ילש ןורטאיתה לא ,אמאו אבא םע

 -ןרקה םעטמ יתחלשנשכ ,בונישיק תא שדחמ יתיאר 1938 תנשב קרו

 יבחרב הלומעתו ןוגרא תלועפלו תויתונמא תועפוהל לארשיל תמייקה

 ילע הרסא ,השדחה המחלמה ףס לעש ,וז הפוקתב ,זא םגו .הלוכ הינמור

 .(תובר םירע דועבו) בונישיקב תויבמופה תועפוהה לכ תא שדחמ הצנרוגיסה

 תדלוה םוי תביסמ לש הווסמ תחת םיפגומ םהיתונולחש םירדחב ,תרתחמב

 םיקותר דוע ויה רשא ,ימע ינב ינזאב יתרביד ,(הכונחב הז היה) גח וא

 .היברסב תמדא לא חושק לגרהו הסנרפ יישק ,םוימוי תודריט ,רטשמ"יקיזאב

 הרכנתה רשא וז תדלומ לא ,תדלומה לא הבהא םג םשפנב התיה ילואו

 תיערא-תיפרגואיג תדלומ אלא יליבשב התיה אל רשאו ,ךכילכ םהילא
 . .אדירג

 בוהבה ,המוגע הלפאב היורשה בונישיק תנחת אוה ןורחאה ןורכזהו
 ,ימא -- ףיצרה לעו ,הכורא הכורא תבכר לש ןורק ,םידדובו םימומע םיסנפ
 הינשה יתנחת לא ,היגלבל יתאצב יתוא הוולמה ,ימא ,רופאה ליעמה תפוטע
 .ילא .הצרא רוזחל תנמ לע ינממ טקיפיטרסל התכיח איה .וז יתוחילשב
 .הירטסיגדסנרט יבחרב םשייא תורוזפ היתומצע .תרחא הצר לרוגה



 ןצלב ,פר"ד

 1905 -- בונישיקב תוערפה ןורכז

 ,ןוכנ רתוי .רבוטקוא תכפהמ המדק 1905 לש בונישיקב תוערפל ,עודיכ
 םשלו ,הכפהמב םידוהיה תופתתשהל הבושתכו ךומס ואב תוערפה
 .ררופתמה רטשמל יוצרכ ,העטמ ןוויכב ,םינומהה תעד"תחסה

 ומלשי םידוהי םיפלא הלא יא םא ,ארונ אל -- הזכ "בגשנ, רבד םשל

 ."תיתילכת,ו חליעומ דואמ ,הרקי אל ,הסונמ הפורת .םהייחב

 .לארשיב תוערפ עורפל ,הכאלמה יעדוי םה םיבר יכ ,ךרוצ ןיא הרשכהב
 !ילוא םיסינתסיא שי 1 תאזה הכאלמה תא עדוי אל םייוגה ןמ ימו

 .םיבאדלומהו םיניארקואה לש בר ברעה ןייטצה "הז עוצקמ,ב םיחמומכ

 ."תרוסמ ישנא, .תורוד ירודמ םינלזגו םיחצור

 ןבאה ריק לעש ,בל ומש ,םיירהצה ירחאלש תועשב ךרעב ,תבש םויב
 ,ןיטקרסקב ןכושה דודגה ןמ םיעלק ינש ובצייתה ןיטקרסקה לש הובגה

 .אדארגואה ימוחת ךותב םינוש םינוויכב תוריל וליחתהו

 םג התיה תאז .םיקיר םירודכב םירוי םה יכ םלוכ ובשח הנושארב

 הרענהשכ אא קרו .אבצב ותרישש םיריידה ןיבמ "םיחמומ, לש םתעד

 גח-ידגבב הכלהתהו ,ןייטשניוו השמ ריידה לצא תיב-קשמב הדבעש ,תיסורה

 םירודכ הלא ןיא יכ ,םלוכ וניבה ,הרזעל אורקל הליחתהו הדיב העצפנ ,רצחב

 .אבו שמשממ ןוסאה יכו ,םיקיר

 ךותבש תוכומסה תורצחה ןמ ונרצחל םירהונ םינומה וליחתה םעפה םג

 .דומעל היה רשפא"יא רצחב יכ ,השק רתוי בצמה היח םעפה ךא .אדארגואה

 ,םיימינפה םירדחה ךותב .םירדחה תבר ,ונתריד ךותב םלוכ ופפוטצה ,ןכלו

 .םיעלקה דצל תונולח םהל ןיאש

 דמוע ג"סרת לש "חספ,ה יכ ושיגרה קרשכ ,רקובה תועשב דוע

 ,הנש 15 ןבכ ,רוחב ונרצחב עיפוה ,ורגסנ םירעשהו ,ה'"סרתב תונשיהל

 .ודיב דולח הבור ןודיכו ,בוחרל רבעמ ררוגתהש ,וירוהמ םותי

 חור וזיאו תובהלתה רודח ולוכ היה ,ןאמפרוד ותחפשמ םש ,הז רוחב
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 תורהזהה תורמל ! ללותשהל םהל ןתינ אל ,רמא ,םעפה .וב השעג הממור

 ספיט ,והנשמל דחא הצקמ ,רצחה יבחר לכב ץצורתהו ץר אוה ,תובורמה

 .תושדח תורושב םע רזוח היה םעפ ידמו ,תובוחרה לא ןנובתה ,תורדגה לע

 תיבה תסינכמ אצי ,ןייטשניוו השמ שגרתה ולש תרזועה העצפנשב

 לוכי ולוק וליאכ ,םיעלקל עוושל תושאונ םיידי תועונתב ליחתהו ,ונלש
 ..עומשל ןוצר םהל היה וליאכו ,םהילא עיגהל היה

 ותוא הקיחו רצחה ךותל המידק דחא דעצ ילוא ,ןאמפרוד דמע ודי לע

 ...עצפנ .וכרי לע ודישכ םיבאכמ ץווכתהל ליחתה ,חנצ םואתפ .תועונתב

 םע הלבגש ,תירוחאה רצחה ךותל החתפנ ונתריד לש תירוחאה תלדה

 םירוכישל הינסכא שמיש דימת רשאו .אבא י"ע רכחוהש ,"ריטקארט,ה רצח

 .'וכו תקפקופמ תוקסעתה ילעב ,םינושמ םיסופיט ,םישיא ילדיח

 ,םיזעונ רתויה ןמ ,םידחא םירבגו םיחירבה לע תלדה תא ורגס ןכל

 ובקע ,תוחולה ןיבש םיקדסה ךרדו ,םיפגומה תונולחה ירוחאמ ורדתסה

 .ץוחב השענה ירחא

 ,ינשה תא דדועמ דחאשכ ,ופקדזה םלוכ ..תלדב קפוד והשימ הנהו

 .הנגהה ילכל הקזחב תדמצנ דיהו

 םלוכו ,םגמגמ ,יטא ,םומע לוק םג עמשנ .םיערופ תקיפד תאז ןיא ,םרב

 ררוגתה רשא ,רעושה ןוויא תא קפודב וניחבהשכ ,החוורל ומשנו ועתפוה

 .ונלש תיבה ירוחאמ תחוורמ התקבב

 סיעגר ורבע םלוא .התיבה ותוא וסינכהו תלדה תא וחתפ תוריהזב

 .ואוב רשפ תא גליעה ורובידמ ולדש דע רפסמ

 רצחב ךלהתה .ןולגעכ ונלצא דבעש ימ ,ץיבוניבאר קילא יכ ,ררבתה

 םיקדס םע ,הוורואה תוריקמ דחאב הנהו .הוורואה לא רס תחנבו תבש"ידגבב

 .םיעלקח תדמע לא הפוצ היה ,תוחולה ןיב

 ןולגעב .הוורואה תכשח ךותב ,םישרקה ישלפמ ןיב וניחבה םיחצורה

 .וב ועגפו ועלקו

 םיארוג םיבאכ לע תורבגתה ךות ,ויתוחוכ תיראשבו הצרא חנצ אוה

 תלדל עיגהש דע ,רצחה לכ ךרואל םיצע תומרע ןיב הליחזב רבע ,םד ףטשו

 ריקב ןולח ךרד ןוויא אצי זאו .הרזעל אורקל ליחתהו ןוויא לש התקבה

 .הרקמה לע רפסל אבו םיעלקה ןמ רתסומ

 ותוא םג וביכשהו התיבה קילא תא םג וסינכה בר ןוכיסבו הבר תוריהזב

 .הבחרה הפסה לע

 ,תוומ יעצפ םיעוצפ ,הרזע לכ אלל באכמ םיצווכתמ םהינש הנהו

 .םתוא וליציש םיננחתמ םיכלוהו םישלחנ תולוקבו
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 ימו ,חפייתמו הכוב ימ .תיבב םיאצמנה ןמ דחא לע לפנ תומ דחפ

 ועמשי רטמוליק יצחכ לש קחרמב םיאצמנה םיעלקה אמש ,םישחלתמ ימו
 אכיד הלא לכמ רתוי ךא .ויתועבצא תא רכופ הקיתשב ימו .םלוק תא

 םוגע ןוגינב ,שחלב הליפת ןיעכ ,םומעה ןנרה םיפסאנה חור תא ךדכידו
 לכואה רדח ,ינוכיתה רדחה עצמאב דמעש לוגעה ןחלושל תחתמ ,ישירח

 ,םיעבשה ןב ,רשיהו םימתה שיאה ,םיריידה דחא ,רלדנסה ןמלז הז .ונלש

 היהי אלו הפוטח התימ וילע אובתש ששח יכ ,"יודיו, תליפת ללפתה

 .תודוותהל ודיב קפיס
 לכ לש המעטה ךותמ הליפתב ךישממ .ולשב אוהו וב םירעוג וליחתה

 .הלמו הלמ

 תושעל המ ,הבשחמה תוחומה לכב המלה םישיטפ תמולהמכ ,םייתניב

 תושפנ יתש ךיא ,בלה ץווכתיש ילב לכתסהל רשפא םולכ !םיעוצפה םע

 ? תוומה ינרופיצב תורפרפמ

 לש השדחה הלגעה תא וחקי הלילה תדר םעש ,וטילחהו הצע וסכיט

 ,םיעוצפה תא וביכשי ,ריצח התוא ואלמי ,רוגסה זגראה םע ,חפנה קילופ

 ילוא .ריעה הצקבש ידוהיה םילוחה"תיבל םתוא וריבעי הלילה תכשחבו

 .םהייח תא ליצהל וחילצי דוע

 םירבגה ןמ דחא לכ .הבר הנוכת הליחתה "תושמשה ןיב. ברקתהשכו

 תתפל דע הלגעה תא ואיבה .הלצהה תלועפב ומצע תא ףתשל ןוצר הליג

 םיסוסה תא ומתר ,םיססוגה םיעוצפה תא וביכשה ,ריצח הואלימ ,תיבה

 בצמ םלוא .םולשב ורזח םילפטמה םג .םילוחה תיבל םולשב םתוא וריבעהו

 .בטוה אל םילוחה תיבב םיעוצפה

 ונתעיגה תרחמל ךא .אל וא םתוא וחתינ םא ,םיטרפה תא רכוז יניא

 .םיארונ םיבאכ ךות םתמשנ תא ואיצוה םהינש יכ ,המויאה הרושבה

 ,"םישודקה רצח,ב תוערפה תונברק רתי ןיב םינכושו םישודק תומ ותמ

 יערק םג םרבק תא ואצמ וב ,ףתרמל ךומס ,שדחה יבונישיקה ןימלעה תיבב

 .הרותה ירפס לש םיליווגה

 ומכחתה ,ריקה לע ינשה םויב םג םידמוע םיעלקה תא וארש ןויכמ..

 לע םירחאו ,ןאבראט לארשיו ,ןמפנורב רשא םג ינמודו .אבא אוהש ךיא

 .(ינמרג) גרברבליז ןורב .דודגה שאר ינפל ובצייתהו ,הדארגואה

 ,היסורב תוערפב ,יראה קלח ילוא ,ןוגה קלחל יכ ,ןייצל יוארה ןמ
 תוטהל ּהתיה םתנווכ .יאבצו יטילופ סיסכת היה הז .םינמרגה םיארחא ויה
 -- (ןילרבמ זמר יפל קפס אלל) התלשממ תא םגו ,היסורב רוביצה תעד תא
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 = ."םידוהיה תלאש,ל -- המחלמל תוינתחדקה םהיתונכהו םה םהיתומיזממ

 םירחא תואמו ,סראבלוק ןופ ,ןיבאר ןופ ,גרברבליז ןופ :תומשה םימרוצ
 היטסאנידה םעטמ תעשופ תושידאו הדהא ךות ,היסורב םירוזפ ויהש

 החוורש העדה .רתויב תויארחאהו תוהובגה תורשמב ,היסורב תינמרגה

 הטמה ןמ תוחלשנ יסורה אבצה תועונת לע תועידיהש ,יסורה רוביצב
 -- (ףפמאקניניר לאריניגב םג רכזינ) ינמרגה הטמל לכ םדוק יסורה יאבצה
 .הדירג הידבמ דואמ הקוחר התיה

 תביבסה יבשות יכ ,בל םישיש וינפל ןנחתהל וליחתה תחלשמה ירבחשכ

 תונצחשו חורזרוקב םהל הנע אוה ..םיטקש ,םינוגה ,םינכ םישנא םה

 תנומתב וריש הלא תא ,םילוונמה תא םכברקמ לכ םדוק ואיצוה,, : תינמרג

 *..,ךלמה

 .גרברבליז ןופ ןודאה ינפ לעמ תחלשמה ישנא ואצי םימהדנ ,םיאכודמ

 לש ותריד תאצמנ וב ,םיעלקל בורקה ,יראגלוב בוחרב יכ עדונ םייתניב

 ותשא הזפחנ הצרא חנצ אוהשכ ;החפשמה שארב ורי םה ,רעטסעמ שריה

 תזפחנשכו .הלעב תפוג די לע ללח הלפנ איהו ,הב םג ורי םה .ותרזעל

 ינב םתומ ואצמ הככ .םיחצורה רודכ הב םג עגפ םירוהה תרזעל תבה

 .םלוכ החפשמה

 םיפאצאק ,םיסור ,םיגייד ליגרכ ונסכאתה "אטלאי, ריטקארטה לש רצחב
 הנמשו התלס ,םהש ,ןבומ .(תימורדה היברסב) "השדחה היברסב,,מ ,םיהובג

 ,הלאה תויריה לכל ללכ בל ומש אל ,היברסבב תיסורה היסולכואה לש
 תונווכמ ימל םהל היה רורב ירה !םב תוריל םילוכיש ךתעד אקלס אק

 .תויריה

 ..הלאו םהיניב המ טילבהל וליאכ ,רצחב וכלהתה םיטקשו םיוולש

 ללח ולפנ םהמ השישש דע וכלהתה םה .םיפתרמב אבחתהל םיכירצש

 ..רצחה בלב

 םג ןוימטל ודרי אחתירד אנדיעב םא היה תפכיא אל גרברבליז ןופל

 ,אוה .הקוחר רתוי הרטמ ,בושח רתוי ןובשח היה ול .םייסור םישנא המכ

 .הינמרגב ללוחתמ המ עדי ,קפס אלל

 :םהיפב חערה הרושבהו ,םתוחילשמ התיבה ורזח םיחוחשו םירדוק ...

 םזוי המ ,עדוי ימ .."ךלמה תנומתב וריש םילוונמה תא םכברקמ ואיצוה,

 ! הזה לכונהו ררוצה דוע

 ארוקה םדא תקאנ םואתפ עמש ןאבראט לארשיש העידיה העיגה הנה
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 שריה לש ולוקב ןיחבה אוה ,הבר הייהתו תכשוממ הבשקה ירחא .הרזעל

 ויתוחוכב עיגה אוה םד דוביאמ שלחומ .הנכשה רצחה לעב ,ןאשזאלטאפ

 לש ותיבל דע ,םישרקהו םיצעה ירזג ןיב וששמב ,הליחזב םינורחאה

 שרושב וב עגפ רודכהשכ ,ךרדה תא אוצמל חילצה ךיא ןבומ אל .ןאבראט

 .םוקמב וב ויניע יתשב אמתסנו ףאה

 .םידמוע םדמע לע םיעלקהו .םש יא ,הפ יא תוכשמנ ריעב תוערפהו

 (תרטשמה) היצילופה תנחתל שגי שמשה תעיקש םעש ,אבא טילחה

 תתל והשקביו ,הפי וריכהש ,הלהנמ םע םירבדב אובל הסניו תירוזאה

 .םעז רובעי דע ,הרטשמה רצחב -- וגרצחב ופסאתהש םישנאה לכל הסחמ

 דחא ,(הכומנ הגרדב ןיצק רטוש) לטאריזדאנה רדחל םדוק אבא סנכנשכ

 "החיקל,ה תא אבאמ לבקמ היה הנש לכש ,רונאקינ םשב ,להנמה לש וינגסמ

 .ומעט תא הניש ןיצקה יכ תעדל חכונ ,תישדוחה

 ליגרכ רשא ,םאר ינרקכ םירקדזמ םימפשו ,חפוטמ ןקז לעבו הובג שיא
 םירבדה יעטק תא ועמשב -- התע ,שדוח לכ שארב אבא ינפל ספרתמ היה
 ולכתסהבו ,ותמוק אולמ ףקדזה ,ןינעל ול תונעל םוקמב ,אבא יפמ םינושארה
 ,סגה ולוקב הלמ ירחא הלמ ןנסמ ליחתה ,ונחלוש לעש תוריינה ךותל
 :בישקהל יאדכ םהירבדלש הרבחב ההובג הדמע ילעב םישנא תמגוד
 הצור ,ןיאמ עדוי דשה ,ןאכל ןמדזהש ,םע ,התא האור ,הנה .. .....מ.מ מ,
 "| ש פ פ ם פ פ פס פ ו ח

 שאר) וואטסירפה לא אבא ינפל ךרדה תא רוגסל תאז לכב זיעה אל
 םינפ רבסב אבא תא לביק אוה "דלונה תא האורה,. שיאכ .סנכנ אבא .(הנחתה
 תא אבא ול ריבסה הבר תושגרתה ךות .וצפח המ ,תובידאב לאשו תופי
 רדח תונפל וליפא ןכומש ,ורמאב תובידאבו דימ הנענ וואטסירפה .בצמה

 םשל אל .אב אוה ךכ םשל אל יכ ול הנע אבא ךא .ונתחפשמל דחוימ
 ,הלאה םישגאה לכל יתגאד ...ותחפשמ תא ליצהל ידכ אלו אוה ותוחונ
 .תוחונב ישפא יא .ךילא יתאב הז םשל .ירצחב ופפוטצהש ,עשפמ םיפחה

 םיערוזה םיעלקה לש העילקה חווטמ אצנש דבלבו ,הרטשמה רצחב ונל יד

 תשקבל םיכסה ,בר ןוצר ךותמ אל הארנכ ,םילק םירוהרה ירחא .ביבסמ תוומ
 ינש חלשי אוה .רבדה השעיי ,הלילה תכשח תוסחב ,םויה בורע םעש ,אבא
 ."הרייש,ה תא ווליש םירטוש

 הסכת הכשחשכ ,ברעה אובל ופיצ םייניע ןוילכב .םויה ותוא היה ךורא

 .הדארגואה ןיע תא

 בוחרבש ירוחאה ךעשה ךרד תאצל וטילחה קחרמה תא רצק ןעמל
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 תירוחאה תלרה תא וחתפ .שומישב תזה רעשה היה אל תובר םינש .וועיק
 הצר ,בר היה תוומה דחפו ליאוה .הרטשמל *האיצי,ה הליחתהו ונתריד לש
 םירבדו רמוא ילב ךליש ,טקשה לַע רומשיש ינשה לע עיפשהל דחא לכ

 .הריישב םיעלקה ושיגרי אל ןעמל
 ףופאה ,לילה ימדב וזכ הלומה המקש דע ,"ס סס ה. עימשה דחא לכ

 הרטמ אלל ,תוריל וליחתהש ,םיעלקה ינזואל דע עיגה שערהש ,תוומ תיימוד

 .רתוי דוע רבג ...."סססה,ה ןכלו םיכלוהה תא זחא דער .הנחבא אללו

 .היצילופה רצח לא םולשב הריישח העיגה םיעגר המכ ירחא

 הז ירה -- התוא טירסהל ןתינ ול .הנימב תדחוימ הרייש תאז התיה

 ,תולגב םידוהיה ייח תא הלמיס וז "הכילה. .דירחמ ירוטסיה ךמסימ היה

 .היתורוד לכַב עשיו ןוחטיב רסוח לש םייח

 רלונ וליאכ ,הנושמ שגר הזיא דחא לכ שיגרה הרטשמה רצחל וסנכנשכ

 ילב םיימוי הז הבראש תוומ תנכסב ויה םלוכ םיעגר השמח ינפל .שדחמ

 .ןיטולחל הפלח הנכסהו ,וואטסירפה תעושי האב ,ןיע ףרהכ ,הנהו ,קספה

 יכ ושיגרה וישכע קר .םיטוחסו םיפייע םישנאה .הפי היה ריוואה גזמ

 ,רצחה לש תונוש תוניפב המדאה לע וצבר .ןיע ומצע אל תוליל המכ הז

 שגר ,ידוהיה ייחב תואיצמה רקי שגרמ ,לובג אלל האנה ,ונהנו וחנ

 .םייחל ןוחטיבה

 םהיתוטימב םעפ ףא יאדו .הקימע הנישב ועקש םירגובמה ןמ קלח

 .ףיצרה ינבא לע ןאכ ומכ ,הזכ גונעתב ונשי אל תונרזוממה

 תאיצי, לע ורפיסו ,תורצחה יפל ,תוצובק תוצובק ,בשי רחא קלח
 !הרצק העש ךשמב שחרתהש תא לכעל היה השק ."אדארגוא קסנאימרא

 לכו ,ריעב שחרתמה לע םיפסונ םיטרפ םג ועדונ ,הרטשמה רצחב ,ןאכ

 רובעל ןושאר םוי לכב ךרטצי בוש םיימוי םוי רובעכ יכ הפי ןיבהש רטוש

 ."תרשל, היה ןכומ ,תיעובשה הבצקה תא לבקל תוידוהיה תויונחה יחתפ לע

 םלוכו ןמז הז ולכא אלש ...דחא רבד דועב ורכזנ תצק "ושפנ, קרשכ

 השולש ,םינש .הנורתפ לע תוריחמב האב בערה תקוצמ םלוא .םיבער

 לגופ לש היפאמה לא ורבע ,הצוחה ואצי רטוש הזיא תיווילב ,ונתאמ

 ,םוקמה תבריקבש ,תופגומה תלוכמה תויונחמ תחא לא ךרדב ורס ,לוממש

 חפ םעו םיירט םימחל םיאלמ םיקש םע ורזא םירופס םיעגר רובעכו

 .הדועסה הלחהו ....םיחולמ םיגד

 הנגהל וננוכתהש הלאמ דחא ,קוצוק לארשי לצא יכ ,ורכזנ םייתניב ...

 לולע דוע המ עדוי ימ יכ דואמ םיגאדומ ויה .סיכב חדקאה ראשנ ,תימצע
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 לש יקנעה שומישה תיב ךותל וקרזל וטילחהש ,ינמוד !ורעבל ךיא .תורקל

 .הרטשמה

 תיניצר ,השדח הגאד העיפוה רבכו ,חדקאה "קוליס,ב םילפטמ דוע

 תחא הכבש די לע ,ולקתנ הרטשמה רצחב תונוש תוניפב רויס ךות .רתויב

 השקיבו התכבו הבשיש ,הארמל הדמחנ ,הידוהי הרוחבב ,קוניצה לש

 ללגב לוכיבכ ,בוחרב הכלהתהב התוא ורסא יכ הרפיס איה .הליצהל

 הריקח ירחא ,םרב .יל םירוכז אל םיטרפ ....התריו הדיב קשנ הקיזחהש

 ,הרטשמה תנחת לש ריכזמה "תלועפ.. תאז יכ ,רווחתה ,םירטושה ןיב הלק

 ןוצר ךותמ ,הלילעה תא איצמה .והומכ לוונמ ,דחא רטוש תרזעב רשא
 .רבדב לפטל ליחתה אוהו אבאל רבדה עיגה ןזואל הפמ .הרענב ללעתהל

 תא איצוהל םידמועש שיגרהשכ ,וזגורו ריכזמה לש וסעכ תא ראתל לק

 .ויניש ןיבמ שממ ףרטה

 םידמוע דוע !םהייח תא וליצהש םהל יד אל !הלאכ םילוונמ ?םידי'ז

 אבאל חיכוה םיתפומו תותואב !הרטשמה לש "םיימינפ,ה םיניינעב ברעתהל
 -ןב אלה התא ךא ,המשא איה יכ דואמ ןכתי, :ולשב אבאו .המשא הרענה יכ

 ,הרוחב קיזחת המל !(הזה לוונמה תא הפי הפי ריכה אבא) רואנ םדא

 תרטשמל התוא חלשת !תובנגו תורוכיש ןיב ,הנוגה החפשממ הארנכ

 ןמז שי דוע, :ולשב ריכזמהו '! קוח יפל ,הריקחה תא ולהני םשו ,תיזכרמה

 ןכוט אל דועו הריקחה תא ונרמג אל דוע ונדיצמ ונחנא, ,"ןאכמ החלשל

 ."רמוחה

 ןכומ ונניא אוה יכו ורצי לע רבגתהל לוכי ריכזמה ןיא יכ ותוארב
 ינזואב ןינעה לכ תא תולגל אבא טילחה -- תינטשה ותינכת לע רתוול

 ,תיזכרמה הרטשמל התוא וריבעיש ךכ לע דומעלו ומצע וואטסירפה

 לוונמה ריכזמה לש ותושרב ןאכ ראשית אלש דבלבו ,רהוסה-תיבל וליפאו

 .הזה

 ,ריכזמה תומיזמ רפה ןעמל הלש ןולחה די לע תורמשמ ופלחתה הלילה לכ
 םיכסה אוהו ,רבדבש רזומה תא וואטסירפל ריבסהל אבא ידיב הלע רקובבו

 שי דוע יכ. ,ריכזמה לש ותעד תורמל ,ןכ יכ הנה .ןאכמ הריבעהל שיש

 תיוולב ינמוד ,רקובב התוא וריבעה "...ןכומ אל דוע רמוחהש ,רוקחל

 .תונמאנ םיידיל הרסמנ איה םשו ,יזכרמה רהוסה תיבל ,אבא

 .רהוסה תיב תא הרענה הבזע ,הרעסה הככש קרשכ ,םירופס םימי רובעכ

 .סנ ךותב סנ .סנב הלצינ
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 תונוטלשה תחגשהב האצמנ בונישיק ריעה 1905 לש תוערפה ימיב

 ונרצח םגש ,דחאה רוזיאב .םירוזא ינשל תקלוחמ התיה ריעה .םייאבצה

 דקפמ היה -- היסולכואה םולשל יארחאהו רדסה לע חקפמה ,ומוחתב התיה

 דודגה דקפמ ,חקפמה היה ינשה רוזיאבו ,גרברבליז ןופ ןוראבה ,דודגה
 לש שאר בשוי דיקפת אלימ רשא ,רוהט יסור ,יקצינביא (קינבוקלופ)

 ימשיטנא ןוויכ תלעב ,"הרוחשה האמה, יוניכב תעדונה *יסורה םעה תירב,

 .קהבומ

 ,ןתוירזכאו ןהיקודקיד לכל תוערפה וללוחתה ינמרגה לש וחוקיפ חטשב
 טקש וררש ,ולש היגולואידיאה יפל ימשיטנאה ,יקצינביא לש חטשב וליאו

 התיה תאז .הערל ידוהיב עוגפל זעה אל שיאו ,המגודל רדסו הוולשו

 .םינפ ינשל העמתשה אלש ותדוקפ

 ,וקספ תויריהש ירחאו ,הרטשמה לש הרצחב הלילה וליבש ירחא ,ןכבו

 .םיתבל רוזחל יאדכ אל םא ,הלאשה קרפה לע התלע

 ,םירוכיש םידדונ דוע תובוחרבו ,םתרמשמ לע םידמוע דוע םיעלקהו

 .ףוספסאו םהינימל םיבנג

 םישרק ירסנמ רותב ונרצחב ודבע תוערפה ץורפ ינפלש ןורחאה ןמזבו

 יכרוצל םינוש םירמוח אבא לצא ןימזהש ,יקצינביא לש דודגה ןמ םילייח

 ירסח םידירש וראשנ רצחב ךא ,התומלשב ןמזמ העצוב הנמזהה .אבצה

 .לוצינל םינתינ םניאו טעמכש ,םייתפילק םישרק לש המרע .ךרע

 יכ ,ותא ץעייתהלו יקצינביא דקפמל תשגל ,אבא לצא הבשחמה התלע
 וילא אב אבאשכ .רוזיאב היסולכואה ןוחטיבל תושעל ןתינ המ ,ויה םידידי
 ירחא הבר הבשקהב בקעו תופי םינפ רבסב ותוא לביק אוה ,יטרפה ונועמל

 תא אבאל טישוהל ודי לאל ןיאש דואמ רעטצה םלוא .אבא לש וירבד

 אוהש הזיאב .וטופיש םוחתב תאצמנ הניא ונרצח רשאב ,תשקובמה הרזעה

 אבאשכו ,ונרצחב וראשנש "םייאבצ,ה םירמוחה לע החישה הלגלגתה ןפוא

 הנענ יתלשממה שוכרה לע רומשל ידכ םילייח תגולפ חולשל ול עיצה

 תרמשמ ותושרל דמעותש ןיטקרסקל הקתפ םוקמב ול ןתנו ,החמשב דקפמה

 .הרימש דיקפתל םילייח הרשע תב

 םילייחה לכ ותוא ולביק ,ינאקויוב רברפב ןיטקרסקל אבא עיגהשכ

 ךותב ללכיהל חילצי ןעמל ,המידק קחדיהל הסינ דחא לכו ,היולג החמשב
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 תאצל, תונמדזהל ויה םיחמש .םידוהי םג ויה םהיניבו , הנושארה תרשעה

 ".הצוחה תצק

 .החמשו ןושש רצחה לכ האלמ םילייחה תגולפ "שארב., התיבה רזח אבאשכ

 .םיעלקה לא םהינפו ההובג םיצע תמירע לע דימ ולע םילייחה ןמ םיינש

 ,םולשב והער תא שיא וכרב םהו םהב םיעלקה וניחבה םירופס םיעגר רובעכ

 .ןאכ תיאבצ תושר התעמ :רמוא יוה .םיחצוממה םיעבוכב ףונפינ ךות

 םוי ותואב .ונירוחאמ תוערפהש הנומאה הלדג בלבו עגריהל וליחתה םישנא

 בוחרה לא םילייח השולש תב הצובק האצי ,ונתיבב םילייחה תיינחל ןושאר

 היה יד .הרטשמל והוריבעהו וידי תא ולבכ םדיל אבש דושח סופיט לכו

 לכמ ןקורתי בוחרהש ,תחא החיגב ,םיינרדומה םיחנומה יפל ,תחא "האיצי,ב

 .דושח טנמלא

 טרפ ,ונשי ונתריד לש םירדחה דחאב .םהיתבל רוזחל וליחתה םיריידה

 .הגולפה ילייח ,תרמשמל

 דע ,םימי עובשכ ךשמב םילייחה תוסחב שדחה ונייח רדס ךשמנ ךכ

 .תרתוימ רבכ איה תוסחה יכ היה הארנש

+ 

 םיחא רבק ורדיס בושו הגירהה ריע לש רעצב ופתתשה בוש

 רכיכ .ג"סרת תונברק לש םתחונמ םוקמל ךומס ,רדג והופיקה .םישודקל

 תוומה םוי לש קיודמ ךיראת ,החפשמה םשו םש רבק לכ לע !םידממ תלעב

 הברהבש תיתרוסמ החסונ ,האכדמו הביצעמ הדיחא החסונ :הז לכל לעמו

 "...שודקה .נ .5, : תורוד הברהמו תומוקמ

 םעפ לכבו ולע םיהובג םיבשע .תודבכה םינבאל תחתמ םישודקה ונכש

 םרכז םע דחייתהל ,םישודקה תרזעל םירס ונייה תורבקה תיבל ונמדזהש

 .תומה תיימודב םוד ונדמעב ,רפע דע האכדמהו תמליאה םתציחמב

 רתויב הקזחה האחמה איה וז הימוד יכ ,יל המדנ היה םימעפ הברה

 ...םייחה םלועב תמייקה

 םיבשוח ונייה ,וללה םירמה םימיב ונרכזיהבו םירבקה ןיב ונכלהתהב

 תיימוד יתמ דעו 1םישודקה רפסמ הבריו לדגי יתמ דע !יתמ דע :ונבלב

 ? הדיחיה ונתאחמ היהת תוומה



 יתימא יכדרמ

 תידוהיה בונישיק

 ,ידוד תמשנל רנ
 ד"יה טפהרו ךיניה

 -תואלכמ התישארש ,בונישיק לע ץראה תביתכ לש ןשי רפסב יתאצמ

 ןושלב רצבמ - הלשיק :א"ד .ךרכ םקו עקרקב והטמ דקונ ץענ .ןאצ
 רצבמ -- האוניהלשיק ,םינבודלומ תפשב השדח -- האונ ,רגותה

 : םזעלכ והוניש היסור ינבו ואנישיק ל םינבודלומ והושבישו ,שדח

 םיתש םירע לבא שדח אלו ןשי אל ,הב ונאצמ אל םירצבמ ונימיב .בוינישיק

 ידימ האיצוהש רחאל ,היסור רסיק התוא הנבש השדחה וז ,דחי הל ורבוה

 רחאל ,וישכע .היתואטמיסב ויה םיפפותסמ י"בחא בורש ,הנשיה וזו ,רגותה

 הנבנ שדחו עקרקה ינפ לעמ החמנ ןשיה -- תורצויה וכפהתנ .האושה

 .ןאכ אלו ןאכ אל ,םירכינ םניא בוש לארשיו ןשי השענ שדחהו ומוקמב

 הגירה הלודגו "הגירהה ריע,, הייוניכב וניתוצופתב העדוגו וניתונווע ומרג

 ,היונב הלית לע ריע הונעדי ירוד ינב ,ונא וליאו .םינושאר לש וזמ םינורחא לש

 ,היתושרדמ"יתבו היתויסנכ-יתבב תראפתמ ,םייח תקקוש ,היחתהו םייחה ריע

 -תועונת ינקו ינויצ "זכרמ,ו תוירבע תויסנמיגו הנפלוא-יתבב לידבהלו

 היסור תוכלמ : תוכלמל תוכלמ ןיבש וז התיה םימוחתה-בוברע תעש .רעונה

 .התשרל האב תרחא העשר תוכלמו ,םוק הפסי אלו הלפנ הערכ העשרה

 ,התמדוק תא חיכשהל תנמ לעו ,תרכינ התועשר התיה אל ןיידע הליחתכל

 תושרה הנתינ ,התוברת םירחושו התפשב ויה םירבדמ ןיידע וניחאמ םיברש

 התיה תירבעלו ומע ןושלב רבדמ שיא לכ תויהל תוכלמיבחכ ןגשתפב

 תוחפ אל ,היתובוחרב םיעמוש ונייהש תירבע יכ רמוא םא ,םיזגא אל .הנדע

 תווצמ וליפא .ו"ת ונריע ביבא-לת תובוחרב ז"על תונושלמ הונעמש

 לש םשפנ הקשח םאו ,רתיהב אלש םג ולו ,הב ונמייק "םייוגב המקנ תושעל,

 םיקעזנ ויה דימש םכייח ,!םידוהיב ךה :בוחרב זירכהלו רכתשהל םינוירב

 ,םהימודרקב הלאו םהילוציב הלא ,ונלשמ םיבצקו םינולגע השעמה םוקמל
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 -יפורפב השעמו .םעישוהל הרטשמה האב התיהש דע ,םיטפש םהב םישועו

 הקשחש ,הינמורבש לארשידיאנוש לש םברו םרומ ,תומצע קיחש ,הזוק רוס

 -יתנה תיב תא ואלימו ריעה ידוהי לכ ותארקל ואצי .ורוקיבב הדבכל ושפנ

 אלו ,רזח אוה ,אבש תמועלכ רזחו תאצויה תבכרב וינפ ךפהו האר .תוב
 ...רוזחל דוע םידיתע וידימלת יכ ונרעיש

 לכ .היתואטמיס תובר ,םיבר ןיסולכואב הכרבתנש לארשיב םאו ריע

 .וז לעמ וזו וז די לע וז .היתוריד יובירו רצח לכ ,היתורצח יובירו הטמיס

 ,עקרקל לעמש הלא .עקרקה ינפל תחתמ הינשו עקרקה ינפל לעמ תחא המוק
 ינפל תחתמש הלא ,הסנרפ חוכמ םימה ינפל לעמ םשאר םיקיזחמ ןיידע

 ."המדאב םיעוקש,, ,עקרקה

 ירגפ ,הנויקנב בונישיק הנייטצה אל .ןויקנ הברמ וניא -- תופיפצ הברמ

 ךכ .ודיעי תורדגו םיתב לש םיירוחאה םהיתוריק ,היתובוחרבש םילותח

 אלא ,היתוליווחו היתורדשו הינגב תנייטצמ תיליעה וז וליאו תיתחתה ריעב

 םייקתנ ןיסולכוא לש םבורו טועימ םהש אתרק ירישע לש םבשומ ןאכש

 הנמלא וא הנוגע השא .אקווד ריעה דרומבו "וצרשיו ובריו ורפיו, םהב

 .היריידמ המר דיב הרידירכש הבוגו ונרצחב הפיכב תלשומ התיה ,.הלעבמ

 ,חחפ דחאו םינוונח םיינשו רחוס דחאו דמלמ דחא !םה ימ היריידו

 ,םינצבק םתסו םכחידימלת ןעצר דחאו תרפות תחא :הטמ לש ןירודמבו

 .יתקד אלו יתרמא -- "עדוי יניא, .הנויח םהל םיאצומ ןיינמ עדוי ךניאש

 לע םיקפודו וללה םיאב ,םיירהצ לש המונת ףוטחל תשקיב :עדוי םג עדוי

 הפב םהלש תא םיעבותו םיסירתה לע םישיקמ ,לוענ סירתה םאו ,חתפה

 .ה"ע ס"וממ 'רל "םינצבקה"רפס,ב בותככ לכה -- חקמה לע םידמועו אלמ

 רתלא ילוגלג :ןאכ םייוצמ ויתוירב ראש ףא -- דבלב םה קר אלו

 םינמורו ל"מור ירפס ,ומכש לע וירפס תליבחו םיחתפה לע רזחמה ,ז"הנקי

 רבכו תלדה תא וירחא תלענ .םישדח םג םינשי ,הלכשה ירפסו ר"מש לש

 בישהל ןיאו ל"קקה תספוק תא קירהל רעונה-תעונת יחרפ םמוקמב םיאב

 הנכתמה הלבח"ךאלמ םמוקמב עיפוהו םכרדל וללה ונפ .םקיר םהינפ

 תא דימצהלו םילטלטמה תא לקעל ,םיסמה"הבוג ונייה -- ר"וטפ'צרפ

 אלש דע ,ושומיש תא עונמל ידכ ,ןולחה ןדא לא הוועשדתמתוחב םחימה

 וז םג !בקיה ןמ וא ןרוגה ןמה !הבגת ןיינמ .הלש תא תוכלמ הבגת

 .םתיתחת דע וללד רבכ הז םגו

 תורוקממ הקתונ שוביכה זאמש ,התלוונמ תוינעהו בונישיק האנ ריע

 ןוועב ןילופורטמה ןמ ןאכל ולגוהש ,םיתחשומ םידיקפו ,םייעבטה התסנרפ
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 דימ ,ירקב םתא תאב .הפיכב הב םילשומ ,םינומלש תפידרו תוליעמ
 ךל םימיעטמו "הצנרוגיס,ל ךתוא םיכשומו "םזינומוק, תמשא ךב םילפוט

 הונדמלש הנושאר תינמור הלמש ,םכייח .הליחמב ךירוחא לע ןיסלופ ה"כ
 םירשע ."שמחו םירשע, רמולכ ,"שטננישט = יש = שטז = הואוד, התיה

 ופכב ושפנ םשש ,היסורמ טילפ לכ עדוי שמחו םירשע !עדוי ימ שמחו

 רוטפיש יאולהו י"אל וא הקירמאל וכרדב ןאכל רטסיינדה תא רבעו

 הב םתונדא תשוחת התיה אל םלועמ -- םישדחה הינודא .הלאב קר ומצע

 ג"לק ךות דיל דימ הרבע םימעפ שמח .םימי הכיראה אל םג וזו המילש

 םידמל הלא לע .םייתנש ךות שולש ןהמ ,םינש 'כ ךות עברא ןהמ .םינש
 רדנסכלא ונכ לע םש ססונתה הליחת .ריעה"ןגב בצומ לספ ותואמ ונייה
 והוררגו םינמור ואב :רגותה ידימ היברסב שבוכ ,היסור רסיק ,ינשה

 -וריסהו םיטייבוסה ורזח .לודגה ןפטש םכיסנ לש הטרדנא ומוקמב ודימעהו
 ,םש דמוע ימ עדוי יניא וישכע .ומוקמב םטילש ןילטס תא ודימעהו וה

 תרחא הטרדנא התיה הז דגנכ .ןיע ףרהכ םילשומ תלודג .ותדימע המו
 יררושמ לודג ,ןיקשופ לש ונקויד איהו ומצע ריע ןג ותואב המצע העינצמ
 המ ךדמלל ,תבצינ הנכ לע וז ןיידעו וכלה םיכלמו ואב םיכלמ .היסור

 .תמייק םלועל הרישהו התלכוא הדולח ברחה .הרישה"תב לש החוכ לודג

 .רישדירבד הל רמאי / ריע חיצנהל הצורה

 .תוכלמ אלו ךלמ אל .לארשיל ךלמ ןיא םהה םימיבו .םיכלמ יתרמא

 ינשה ילוקינ רסיקה וננודאל ךרבש ימ. ספדומ ןיידע תוליפתה ירודיסב

 םורי דננידרפ ךלמה וננודאל, :ןזחה סרוג איסונגד אמויבו "ודוה םורי

 ודובכב לוראק ךלמ ."ודוה םורי לוראק ךלמה וננודאל, :םימילו "ודוה

 אלו (לושדראכ) םירואנל תסנכה-תיבב ךרבש ימ ול ושעו ריעל אב ומצעבו

 אוה הנתמ ירהו -- אוה לארשי אנוש רמאת !המל ךכ לכ .ותעד החנ

 לארשי ןיא ,רמאת .רעישה"תמודא וקספול הדגמ התוא ,הידוהי םע םיבהא

 ינולפ עשר !םהב הדורה ימ הנימ אקפנ יכו ,הינמור תוכלמ לע םינמאנ

 רמאנש המכ ,תוכלמ לש המולשב םיללפתמ ויהי םלועל !ינומלא ררוצ וא

 .(ד"י ,ט"כ והימרי) "המש םכתא יתילגה רשא ריעה םולש תא ושרדו,
 'פורפ ,םאישנל ריעה ידוהי וכרעש םינפ תלבקב לוראק ךלמ אנקתנש אלא

 והואשנ םייפכ לע .תוביתנה"תיבל ותארקל ואצי בס דעו ףטמ .ל"ז ןמצייוו

 םייוגה וליפא .םהיתוקעמ לע ולת םינוגסס םיחיטשו ןבל-תלכת ילגד .ונולמל
 לש םוי יגרוכז .ךכ םוי ותוא קר אלו .ריעל אב לארשי לש ךלמ : םירמוא
 הטיסרבינואה לכיה תכונח לארשי תוצופת לכ וב וגגחש ,ה"פרת ןסינב 'א

 הטשיקו תיבה"תלעב הדמע ."הרות אצת ןויצמ יכ, וב םייקתנו םילשוריב
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 ,םיקלוד תורנ םהב הדימעהו דיוד יניגמבו ןבלבו-תלכתב התיב תונולח
 םתומכ .רצחבש םינכשה לכ ושעו ואר הומכ .הכונחב םידימעמש ומכ

 אלו ריעבש תובוחרו תואטמיס לכ ושע ןתומכ .הטמיסבש תורצח לכ ושע

 תונולחו רחסמ"יתב הב שיש ,תיליעה וזב םג אלא ,ךכ תיתחתה ריעב קר
 וללהל וליפא ,םידוהיה םידימלתל ארוק רורד .תוקעמו תוארטזוזגו הווארל

 ירשא .הכולהתל ףרטצהל ולכויש תנמ לע ,הכולמה לש רפס"יתבב ודמלש

 ליבכמ,ה תרומזתו ןויצדילגדו תואמסיס תאשונ ,הכולהת התוא התאד ןיע

 השרדה לא עומשל ינוריעה ןורטאיתה תיב לא םירהונ םהו ,הינפל הכמ

 ..תלאגנה ןויצ לש עונד-יאר יטרסב תוזחלו הצילמה לאו

 הב תיצה ימ + חלואגה"רוד הב םיקה ימ ? הלא לכ ונל השע ימ : תלאשו

 ,םישועה םיבר ?התובכל העוס חור אוב דע ,ותבהלש לע דקשו דימתה רנ

 םינובש םה -- רוביצה םע םישוע םינקסע דחאו םירומ דחאו םירפוס דחא

 ימוחתל רבעמ ףא עיצפמ ורואו וילא םינופ לכהש לת ,תויפלתל ונריע

 .היתונבו הנשיה הכלממבש ,טורפל רבעמש םיכלפה לא .היברסב

 ,םימכח ידימלת םתסו םירפס ירידהמו טעב-יכשומ .םירפוס :יתרמא

 קיצמה תמחמ רטסינדל רבעמ וטלמנש הלאו ןאכ םתדילו םתרוהש הלא

 םכרדב ,הליל טלקמ בוגישיק םהל םישוע ,היסורבש לארשי תיב תכיפהמו

 -יקמ םהו ,םהיתולעפממו םהינפ ויזמ תינהנ איה םייתניבו ,תווקתה ץראל

 תירבעב ןיב ,תע יבתכו םינותע הב םיסיפדמו ,םיירבע רפס יתב הב םימ

 ?קטוילביב-ןשורג,ה תא הב רידהמו רזוח ריפס ר"ד ;:םא"תפשב ןיבו

 ןמרתלא ןתנו "תויטסילברפ,ל הרות הב ץיברמ ןמרתלא .יו ולש תמסרופמה

 ןותעב ,ויתוריצידירוכיב סיפדמ "דיוד ןגמ,  היסנמיגב דימלת ודוע ,ונב

 סופדל ןיכמו ויריש תא הב בתוכ ןמכיפו ,ףרגוטקהב לפכומה םידימלת לש

 לאכימו ונממ םיריעצ םירפוסו םיררושמ וביבס ץבקמו ולש "רפסו ןושל,

 יפד לעמ ויתויוכז לע ירבעה טועימה תמחלמ סנ תא הוואגב אשונ יודנל

 ירפס םיסיפדמ רטכש לש האצוהה תיבבו ,"טייצ רעזנוא, ימויה ןותעה

 לע ולטנש ,םיירבע םיכנחמו םירומ לש םהידי השעמ ,תירבעב דומיל

 יאבונושיקה ןקסעה לש ותב ,ןהכ"ןייטשנרב םירמו ,ןיאמ שי תריצי םמצע

 תארוקו "םואיפרוא, תמב לעמ העיפומ ,ןייטשנרב"ןהכ בקעי ר"ד ,עדונה

 ינפ/ וצלחנש םהינב תא תוביתנה תיבב םיוולמ םידוהיו ך"נת"יקרפ שגרב
 -- - .התונבלו ץראל תולעל ,הנחמה

 אל רדחב םא ?תירבע וינב דמלמ וניאו ידוהי ימ .םירומ :יתרמא

 תרבח, לצא דמלי "תוברת,ב אל םאי "תוברת, לש רפס"תיבב דמלי ,דמל
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 התדסי ?לארשי תדוגא,ש ,ןוסלריצ ברה לש היסנמיגב וא "רחסמה ירזוע

 םייוג לש רפס"תיבב אוה דמול םאו .הילתכ ןיב תנכוש תינויצ חורו

 ינבב לוגנותכ ירבע רפסב טיבמ אהי אלו תועש"הרומ תוחפל ול רוכשי

 וליפאש ,"יוג לא יוגמ וכלהתיו, םהב םייקתנ ,וללה תועש"ירומ .םדא

 םהמ דחאל די ביצא .ןאכמ םתסנרפ תא אילטהל םיבייח ,הרשמ םהל שי

 ,וינפוא לע בוכר ,םיחתפה לע רזחמ היהש הממ דבל .יפרסמו ידוד אוהו

 דימעהו ,ולשמ יטרפ רפס-תיב ףא היה םייקמ ,םירישע"ינבל הרות ץיברהל

 ותיב .הנק הברה םידידי םג אלא ,דבלב םידימלת אלו .הברה םידימלת
 .ונממ רדענ תיבה לעבש העשב וליפא ,ןיפכיד לכל החוורל היה חותפ

 ןשעל הוואתמש ימו ,החותפ קבטה תספוקו ןחלושח לע חתור םוקמוקה
 םיקד תונוילג וב שיש תונומת רפס חתופו ,הספוקה ןמ לטונ ,הרגיס

 תחא לע .ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ,הסוריפפ ול ללוגמו ףד שלותו ,םיפוקשו

 רפס"תיב םהל ךפהנ ,הנירקואמ םיטילפה םרז עיגהל ליחתהשמ ,המכו המכ

 םהל גאוד היהש קר אל .דחאכ יוחמתו קדנופ ,דעו תיב ןימכ ידוד לש
 -ץראל םא ,עסמ תודועת םהל ןיקתמו חרוט היה םג אלא ,בכשמלו לכאמל

 .םיה תוצראל םאו לארשי

 המדאידבוע תושעיל טילחהו ,םיצולחב אוה ףא ,הארנכ ,אנקתנ םימיל

 תיבל רבעמ קחרה ,ריע לש הרוביעב הווח ול שכר .השועו רמוא .אוה םג

 השעמ וידיב זחאו ,םש םינומט ןיליווג ידירשו ה"סרת ישודקש תורבקה

 םוי .ותחפשמ ינב םע דחי םדבעמו תוקרי ןגו םרכו תפר לדגמ ,םיאלקח

 ריעב הרבה הלפנו םיבר םישדח ןיעה ןמ םלעתנו יווד שרעל לפנ דחא

 "היברסב ראוד, דחא ,תיסור ןושלב םיינש םינותע בונישיקבו .ונניא יכ

 וליחתה .ותמשנל גולורקנ םסריפו םהמ דחא זרדזנ ."היברסב רבד, ינשהו

 ריעב ידוד היה לבוקמ ןכש ,תובדנ םשגכ לבא תועדומ וילע םיריטממ

 רמאו ודובכל ורמאנש םיחבשה לכ תא ידוד ארק .ויריקומו וידידי םיברו

 תכרעמב עיפוהו ויו שרעמ םק ."תמה יראהמ יחה בלכה בוט, :ובלב

 ורמא .םייקו יח ,םכינפל ינירה :היארהו ןיינעה לכל השחכה םסרפל שרדו

 ךילע ,השחכהב ךנוצר םא ,ןכ יפ לע ףאו ,התא יח ןכא ,ביציו תמא :ול

 ןב ינשה ןותעל הנפ !השע המ .המוסרפ רכש י"ח םימעפ י"ח ונל םלשל

 רמוא *רבד,הו "יח. רמוא "ראוד,ה .ןיינעה לכמ םימעטמ השועו ותורחת

 לש ןיינע ותוא לכמ שאונש אלא .םתמחו םפא לע םייקו יח ידודו "תמ.

 םע ראשנ ,ומצעב אוה הכז אל םירחא הכיזש המב .הריעה רזחו תואלקח

 .ה"בצנת .התאושב דכלנו וריעב םינורחאה
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 .בונישיק לש הנרק הדרי ,היצזינמורה הילע הפכאו קיצמה די הרבגשמ

 וקנאנ םע יטושפו הירישע ולד ,הירפוס ומלאנ ,הירומ ולג ,היגיהנמ הובזע

 -תאנש הב תוברהל ,םיחלג לש רפס"תיב הב ומיקה ףא .שגונה לוע תחת

 םיטייבוסה ואבש םיחמש םהש דע .רקעיהל הליחתה רבכש םוקמב ,לארשי

 הבושיי תא זרקעו הינמרג יסגלק הכותל ושלפ ,ררוצה ידימ הולאגו
 לארשי תיב תוסירה ,היתוסירה ונבנו שדחמ השבכנו הרזח וליפא .לילכ

 הילע .םלאל ונודנ הבש םיטעמו ,תונביהל תונתינ ןניא בוש הכותבש

 .."הנמלאכ התיה םע יתבר, בותכה הלעה



 רלדאסייוו םייח

 בונישיקב ''ןויצ ילעופ , ינושארו "ןאבאראק טסינויצה

 טסינויצה. תא ריכה אלש שיא אצמנ אל בונישיקב ידוהיה בוחרב
 .תיחכונה האמה תלחתהבו הרבעש האמה ףוסב "ןאבאראק

 הכזש תינויצה העונתה יליעפ ןיב ידיחיה היה אוה תרכזנה הפוקתב
 ,תובחר םייפתכ לעב ,הלעמורומכשמ הובגו ןתרבג ידוהי ."טסינויצ,, יוניכל

 תדעור וליאכ המדאה התיה ,דעוצ היה רשאכ .םינפ-תרדה לעבו ןקוזמ ,קצומ

 דלונ אוה ."ןיפאילאש-אל"א. קומע סבילוק היה ולוקו ,וילגרל תחתמ

 ךוניח לביק אוה ,זאד אטיל-ןב ידוהי לכ ומכו ,1863 תנשב (אטיל) אנליווב

 רפס"יתבב דמל ,ותורגבתה םע ,ךכ-רחאו ,"הבישי.בו "רדח,ב ינרות יתרוסמ

 .תורגבה-תדועת תוניחבב דמעו םייללכ

 טלבתה ןאכו ,בונישיקב עקתשה אוה הרבעש האמל םיעשתה תונשב
 ןאבאראק .תונויצבו ןויצ-תביחב ,תימואלה העונתב ליעפו יניצר ןקסעכ

 ןיב בשחנ אוה זאמו .לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקב חרוא רותב ףתתשה
 -תונויצה למס הרהמ דע ךפהנו םעה"ינומה ןיב רתויב םייראלופופה םינויצה

 לש םתעפוה םע ,םינש רובעכ קר שבגתה יתימאה הפוצרפש ,תיממעה

 אוה .היברסבבו היסור יבחרב םינוש םייממע"םיילעופ"םיינויצ-םידוגיא

 אוה דבע ובש ,תושרבמ לש ןטק תשורח"תיב לעב רותב דובכב סנרפתה

 תושרבמה לש ידיחיה קוושמה היה אוה .םינש וא דחא לעופ םע דחי ומצע

 תוקקדזמ ויהש ,הביבסבו בונישיקב תובורמה תוינרדומה חמקה"תונחט לכל

 .הניחטה ינפל הציחרה תעשב הטיחה יוקינל תושרבמל

 רתויב הלודגה הנחטה ידרשמב ןאבאראק תא הנושארל יתרכה

 ,ינאו ולש תושרבמה תא רוכמל אב אוהשכ ,ןהכ היבוט לש הנחטה ,היברסבב
 ןכוסה זא היהש ,ל"ז יבאל רוזעל ידכ םשל יתאב ,םימיל ריעצ דוע יתייהש

 .הטיח תינקל הנחטה לש ירקיעה

 תונמזה תלבק םשל הנחטל תובורק םיתעל אב היה ןאבאראק
 היה אלא ,ויקסע רמג ירחא דרשמה תא בזוע היה אלו ,םייפסכ םירודיסלו

 םילעופה ןיב תינויצ הלומעתל ,תוחפה לכל ,םיעגר המכ דימת שידקמ
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 ללובתמ היהש ,ןהכ היבוט הנחטה-לעב לש ובל לע רבדמ היה ףאו םידיקפהו
 .םיבהלנה וירבד תא בר ןינעב עמושו ותלומעתמ םשבתמ היה ךא ,יסופיט

 אוה יכ ,ויניעב ןח יתאצמ הארנכ ינא םגו ןאבאראקב ישפנ הקבד הרהמ דע

 ידגב יוקינל שמתשמ ינא םויה דע .תינויצה הפטהל תבשק ןזוא ילצא אצמ

 עצמאבו תונבל ןה תשרבמה תורעש .הנתמ רותב זא יל ןתנ אוהש תשרבמב

 טורחל יתעצהל דגנתה ןאבאראק .! .ח תויתואה תורוחש תורעשב תוטורח

 לש תובית-ישאר ןה הלא תויתואש היה קומינה % 8. תויתוא תיסורב

 םייוגה םישמתשמ םהבש ("הייחתל םק ושי. עמשמ) "סרקסוו סוטסירח.
 ןיב ,יקסבונירפוק בוחרב ןכש ולש תשורחה"תיב .םהלש דלומה גח תכרבב

 לע עדי םידוהיה בונישיק יבשותמ ימ לבא ,איאקסבולרהו איאקסבוקנימ

 | ? אצמנ אוה אופיאו הזכ בוחר םויק

 ידוהי יפב ארקנ היה ,תובורק תואטמיס המכ םע דחי ,הזח בוחרה

 םהידגב אילטמ היהש ,ןקז טייח לש ומש לע ,"ןעסאג סקיב השמ,  בונישיק

 הז טייח עדי אל םישדח םידגב .הביבסה יבשות םידוהיה לש םינשיה

 ..ללכ רופתל

 ןעסאג סקיב השמ

 ילע תלטומ הבוחש שיגרמ ינא "ןעסאג סקיב השמ,ל ונעגהש ןוויכמו

 הלש ינוציחה הארמל ,יתבר-בונישיק לש וז הנוכשל תורוש המכ שידקהל

 אוהה ןמזב םעה"ינומה ייחל ךכ לכ םיינייפוא םהש ,הב םירדה לש םחייחלו
 .טרפב בונישיקבו ללכב היברסבב

 וא ןהב ןכתשהלמ םיענמנ ויה םייוגהש תונוכש המכ ויה בונישיקב

 .לודגה תסנכה-תיב תוביבס וא "בייגרוא, תנוכש ומכ ,ןהמ דחא-דחא ואציש

 .ירמגל "ןייר םייוג.. ויה "ןעסאג סקיב השמ,, לבא

 עכיוה סאד,ל טרפ תחא המוק ילעב ויה הז עבורבש םיניינבה לכ

 .יצחו המוק יונב היהש ,לודגה שרדמה תיבל רמולכ ,"שרדמה"תיב

 תותבשב תוברל ,הנשה תומי לכב םיללפתמ ויה הנוילעה המוקב

 .הרות םידמולו םיריעצו םינקז םש םיבשוי ויה םויה-תועש רתיבו ,םיגחבו

 םיפד רמולכ ,"סימיש, ינימ לכ תזינגל תשדקומ התיה תיתחתה המוקה תיצחמ

 םינשי םילכ ינימ לכ ןכו םינוש שדוק-ירפסמ םיפד"יאצחו תוכיתח ינימ לכו

 אל םיאבגה לבא ,שומיש ללכמ ואצוהש שרדמה תיבמ שדוק-ישימשתו
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 וז הניפבש ,םויה ריכזמ ינא יאטח תאו .הפשאל םתוא קורזל םמצעל וריתה
 םיקחשמ ונייהו ,שרדמה"תיב ישבוחמ םיריעצ המכ דועו ינא םיפסאתמ ונייה

 .גחה ירחא םיעובשו הכונחה גח ינפל םיעובש לש הפוקתב "ךילטיווק,ב

 התיה םיפלק םע םשל הסינכהש םושמ ,"ךילטיווק, הביתה תא שיגדמ ינא

 ןותחתה עטקבש הזה קלחה .שממ "םשה לוליח, םע הלבגו טלחהב הרוסא

 ,רתויב םיינע םידוהי ,םעהדינומה י"ע קר סלכואמ ,רומאכ ,היה בונישיק לש

 .םש ךורדת לב יוג לש לגרו

 חיגשהל ,תבשב רונתה תא קיסהל ,תבש"לילב תורנה תא תובכל ידכו

 ברעב םיקילדמ ויה םיללפתמהש) םילודגה הוועשה תורג לע םירופכה םויב

 "יוג תבש,ב שמתשהל םיחרכומ ויה (םהירוה תומשנ רכזל םירופכה"םוי
 .םירחאה םירברפה דחאב אצמנש

 -לעו ,הלא תובוחרב םישיבכו תוכרדמ רודיסל םלועמ וגאד אל תונוטלשה

 הפ ררש ,ביבאה תישארו ףרוחה ףוס דעו ןושארה יותסה םשגהמ לחה ןכ

 הדובעל הריעה רקובב םיאצוי ויה םיתבה ירד רשאכו שממ םייכרבה דע ץוב

 לע ספטל םיצלאנ ויהו שפרבו תוילולשב םיעבוט ויה ,ברע-תונפל םירזוחו

 ויה "סקיב השמ, לש םיינוציקה םיתבה ירדו ,ץובב עוקשל אל ידכ תוריקה

 רתוי וא תוחפ התיבה עיגהלו תוילולשה תא ףוקעל ידכ רוחס"רוחף םיכלהמ

 .םייקנ

 טושפה םעטה ןמ ,ולא תובוחרב ירמגל םיארנ ויה אל םישלבו םירטוש
 המ היה אלש םושמ טושפ ,ויה אל תובינג .ןאכ תושעל המ םהל היה אלש
 ועריא אלש טעמכ תויניצר תוטטק וא תוחיצר ,הזה עבורה ירד לצא בונגל

 .תאזה הביבסב

 םלועמש ,םייוגה ליבשב ןירותסימ תפוטע תאזה הביבסה התיה ללכב
 ינורכזב התורחו .ןאכמ הילגר תא תענומ התיה הרטשמה ףאו הב ורקיב אל

 תספ לש ןורחא םויב ,1903 תנשב ןושארה םורגופה ימימ הנומת בטיה בטיה
 ישנא לש םתוסח תחת ומדקתה םיבורז-ישומח םיערופה .םיירהצה ירחא
 --  "סאג סקיב השמ, לחה ופוסבש בלבוקעי בוחרב ונתיבל ועיגה ,הרטשמה

 תוריהז ךותמ *סאג סקיב השמ,ל סנכיהלו םכרד תא ךישמהל וזיעה אלו
 .ידוהי ולוכש ירותסימה בוחרה ינפמ דחפ ךותמ ילואו

 ,איקסבוקנימ בוחרל הדיצה דרי קלחו ואבש תמועלכ ורזח םהמ קלח

 ויה םייוגה לש םיתבהש ןאכ ןייצל יאדכו .תברועמה היסולכואה לעב

 .םהילע חוספל ועדי םיערופהש ידכ םיבלצב ולא םיארונ"םימיב *"םיטשוקמ,

 תופיפצמ דאמ םילבוס ולאה תובוחרה ירד ויה םימחה ץיקה ישדחב
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 לע ,םהיתבל ץוחמ תולילב םבכשמ תא םיעיצמ ויה םיברו ,קנחממו

 .הטקש הנישב תוכזל ידכ ,"תוכרדמה.

 הנקרפתתש ששח ךותמ הצוחה םיתבהמ םיאיצומ ויה אל תוטימה תא

 התוא םידפרמ ,המדאה לע רשי םבכשמ תא םיעיצמ ויה אלא ךרדב ירמגל

 םהילגרשכ ,הקומע הניש םינשי ויה הככו .תונשי תוכימש וא םיקיר םיקשב
 ןאכו .ינשה דצה ירד לש םחילגרב תועגונ שיבכה לש דחאה דצה ירד לש

 .השעמ ךותב השעמ בלשל ימצעל השרא

 םיארונה םימיבו םיגחב ,ןיכרבמ תבשבו הניגנ בבוח היה ל"ז יבא

 עודיה ןזחה הביתה ינפל רבע םש ,לודגה תסנכה"תיבב ללפתהל ךלוה היה

 ןכ-לעו ונרוגמ םוקממ דואמ קוחר היה לודגה תסנכה"תיב .רענוואר לידייז
 ויהש ,רענוואר לידייז לש ויתומיענ יבבוח ברימכ גהונ היה תוליגר תותבשב

 ןינמ, םע ללפתהל םדוק םיכלוה ויה :לודגה תסנכה"תיבמ קחרה םירג

 ,"שודיק תושעל,, םהיתבל םינופ ויה "הקספה,בו ,בורק תסנכ-תיבב "ןושאר

 .רענוואר לידייז לש ףסומ תליפת עומשל םיכלוה ויה שודיקה ירחאו

 םע ללפתהל "להוש הירענמעל,ל ונתיבמ םיכלוה ונייהשכ ,ינרוכז

 ךרד רובעל םיחרכומ ונייה ,רקובב 7.30--7 בורקב ליחתהש "ןושאר ןינמ,

 םושמ ,םהילע ףאו םינשיה ןיב שממ םיכרוד ונייהו "סקיב השמ, בוחר

 .םהיניב הציחמ אלב ץוחב םינשי ויה בוחרה ידיצ ינשמ םיריידהש

 .וניניינעל רוזחנ לבא

 -תיבב וא תופיסאב להק ינפב יבמופב םואנל גהונ היה אל ןאבאראק

 תא ביחרמ היהו הירחאו הפיסאה ינפל םירבדמה שאר היה אוה לבא ,תסנכ

 ונד םהילעשו םלוע-לש"ומורב ודמעש םיניינעה לע יממע ןונגסב רובידה

 ףרטצהש בונישיקב םילעופהו הכאלמה ילעב ןיבמ ןושארה היה אוה .הפיסאב

 תינויצה העונתה ירבח .היברסבב תינויצה העונתל הרבעש האמה ףוסב

 םיסדנהמ ,םיחקור ,םיאפור :תימוקמה היצנגילטניאה ןיבמ קר זא וטקלתה

 םע .ותלועפב ןאבאראק דימת טלבתה ןכ לעו ,םירחוסה ןיבמ ןטק קלחו

 העונתל רוהנל םעה"ינומה ןיבמ םיבר ולחה ,העונתה תורושב ותעפוה

 םיבבוסה לע עיפשה אוה ,בר עונכיש"חוכבו יראלופופהו טושפה ורובידבו

 היה אוה 1900--1899 תנשב .יןעטסינויצ יד ייב ןיביירשראפ ךיז, תכלל ותוא

 יאבונישיק רברפב "ןויצ-ילעופ, תצובק תמקהב רתויב ליעפהו םזויה

 יןויצ-ילעופ, תצובק םא עבקי ןוירוטסיההו ."אקדגור יאקסנאילוקס, ארקנה

 וטקלתה םירבחה .היסור יבחרב ,הלש םשה יפל תוחפל ,הנושארה התיה ,וז

 ,המודכו םיריעז םירחוס ,"הלגע-ילעב, ,םילבס ,םיריעז הכאלמ-ילעב ןיבמ

 וקסעתהש םידוהי ויה םלוכ בגאש ,םילבס תצובק שאר "םיקילא רבח, םהיניבו
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 חמקה"תונחטל םיבורק תומוקממ ואבוהש הטיח-תונורק קוריפב קר

 והשי אלש תבכרה ילהנמ ינפב םיארחא ויה הלא םידוהי םילבסו .בונישיקב

 וחמתהו םיקצומ ,םיקזח ,המוק-יהובג םלוכ ויה םה .תונורקה תקרה תא

 דובעל ,םנוצר תורמל ,םיחרכומ ויה םלוכ טעמכו .תאז השק תינפוג הדובעב

 הדובעל םילגוסמה םייוג אוצמל ולכי אלש םושמ ,תותבשב םג בור"יפזלע

 .וז

 ןאבאראק .407מ הלעמל ליגב םלוכ ויה "ןויצ-ילעופ, תצובק ירבח

 קר ןבומכ ,תובישיה ינמז עבק אוה .תאזה הצובקה לש היחה חורה היה
 .םהיקסעב וא םתדובעב םיעוקש ויה עובשה תומי לכבש םושמ ,תותבשב

 ילודג תא ןימזמ היה אוה ,ותלומעתב יד היה אל ןאבאראק תעד יפל רשאכו

 הפיסאל ואוביש ,ןהכ .ל ר"ד ,רגניטא ,ןהכ-ןייטשנרב : בונישיקב םינויצה
 ,שידיי קר וניבהו ורביד "ןויצ-ילעופ,, ירבח .םעה"ינומה ןיב הלומעת תושעל

 תינאבאדלומ תצק ורביד ןכ ומכו .הביבסהו-רדחה-החפשמה"םאה-תפש התיהש

 תא וקני םהמש םירכיאהו הביבסבש םייוגה םע םהירשקב הל םיקקזנ ויהש

 .ירמגל "ןויצד-ילעופ,, ישנא ועדי אל תיסור .םתסנרפ

 ,הזב היה ןהכיןייטשנרב תופתתשהב "ןויצ-ילעופ,, תופיסאבש ישוקה

 היהו ויפב הרוגש התיהש תיסורה הפשב םש שמתשהל היה לוכי אל אוהש

 היה ןכ לעו ."שידיי יצח שייוג יצח, תניחב התיהש שידיי רבדל חרכומ

 שממ םגרתמ היה םימעפלו שרפמ רותב ולא תופיסאב דימת עיפומ ןאבאראק

 וימי לכ רעטצה ןהכ-ןייטשנרבש ןבומ .שידייל ןהכ-ןייטשנרב לש וירבד תא

 םע קודה עגמב אובל ול ןתינ אל שידייה תפש תא ותעידי יא תביסמש ךכ לע

 ריזיילג,ב עיפוהו שידיי רבדל רתוי לגרתה אוה םינש רובעכ .םעה ינומה

 םילמה תא אוצמל בר ישוקב ול הלע זא םג ךא ,שידייב בר להק ינפב "להוש

 המכ ינפל יתעמש .תיסורב הלוכ התיהש ותבשחמ יוטיבל שידייב םייוטיבהו

 ,םיקודה ויה אל ןהכזןייטשנרב ןיבו וניב םיסחיהש םיובנירג קחצי יפמ םינש

 ,עדי אל תיסורו תינלופו שידיי קר רביד םיובנירג :הפשה ללגב רקיעב

 בונישיקב "ןויצ יריעצ, תעפוה םע .תיסור קר רביד ןהכ-ןייטשנרב וליאו
 הובגה וליג תורמל .ןאבאראק לש תילעופה תינויצה ותמשנ הנוקית לע האב

 תופסא) "תוקבוסא,ה לכב ףתתשה ,ונתצובקל הרהמ דע ברקַתה אוה

 אוה רצק ןמז ךשמב .תובירי תוגלפמ םע חוכיוו תופיסאבו ונלש (תוינומה

 תונויצה תרות תצפהב קר אל ,ונלש היגולונימרטב האלמ העידי שכר

 םינושארה הידעצ תא זא התשעש ,ןויצ יריעצ תלומעתב םג אלא ,הפורצה

 תא שבכ אוה .תיללכה תינויצה העונתה תרגסמב תילעופ היצקרפ רותב

 ויהש "דנוב,ו .ר.סו .ד ,ס תוגלפמ ידהוא ןיבמ קר אל םעה"ינומה לש םבל
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 תוגלפמב רבכ םינגרואמה םילעופה ןיבמ םג אלא ,ידוהיה בוחרב םיטלוש
 לש םיאת תמקה ןעמל הברה םרתו ונתדובעל ושפנ לכב רסמתה אוה .ולא

 .בונישיקב םייעוצקמ םילעופ ןיב "ןויצ יריעצי

 ,ונלבס תינומה רתויו רתוי התשענ םילמע תובכש ןיב ונתלועפ רשאכ

 ןכ-ומכו תובורמה וניתופיסאל גג-תרוק רסוחמ ,תוינכפהמה תוגלפמה רתי ומכ

 קיזחהל ונלוכי אל הלא חוכיוו-תושיגפ ילב .וניבירי םע חוכיוודתושיגפ םשל

 תאזכ תוריסמ הליגו ןאבאראק ונתרזעל אב שממ עיתפמ ןפואב ןאכו .דמעמ

 אוה .ותא תורחתהל ולכי זאד היסורב םיקהבומ םינכפהמ קר רשא ,וניתולועפל

 תולודג תופיסא תכירע םשל ולש תשורחה"תיב םלוא תא עיצהו ונילא אב

 ,ונחנא םגו) בטיה עדיש יפ לע ףא תאז השע אוה .וניניע תואר יפל ,תונוש

 -יתלב וא תילאגיל-יצח איה ונתדובעש (םעפ אל ותוא ונרהזה ,ונדיצמ

 הפיסא לש המוקמ הלגמ תיטילופה הירמרדנ'זזה רשאכו ,טלחהב תילאגיל

 ןסכאמה תיבהדלעב תא ,תוריקח םוש ילבו לכ"םדוק השינעמ איה ,תאזכ

 םיפתתשמ םיבירי םע ונלש חוכיוו תופיסאבש בטיה עדי אוה .הפיסאה תא

 תיטילופה הרטשמהש "דנוב,ו ".ד .ס. ומכ תוינכפהמ תוגלפמ יגיצנ דימת

 ךכו .עתרנ אלו -- תאז לכ עדי אוה .הלילו םמוי ,ףרה ילב םהירחא תבקוע

 תופיסא ךורעל תורשפא םגו ,תויללכ תופיסאל םוקמ םיישק לכ ילב ונלביק

 תשורחה"תיב לש היפארגופוטה .םיגחו תותבשב תורחא תוגלפמ םע חוכיוו

 תובוחר ךרד ושענ האיציהו הסינכה .הז דיקפתל המיאתמו תחלַצומ התיה

 לש התונרעמ טמתשהלו רתויב טלבתהל אל ידכ הברהב ונל רזע הזו םינוש
 הרתי .וז תחדינ תידוהי הניפל ןוצרב ורדח אל היגיצנש ,תיטילופה תשלובה

 תרימשל גואדל -- אוה ותמזויב בושו -- ומצע לע לביק ןאבאראק :וזמ
 תובוחרב ודמעיש םירבח לש תורמשמ ןגראל בדנתהו תשלובה ינפב תופיסאה

 יביטאריפסנוק ןפואב הפיסאל םירבחה תא סינכהל היהי םדיקפתו םיבורקה

 אלו הגרדהב םירבחה ורזפתי תופיסאה םותבש גאד ןכ .דחוימ "ןפוצ,, יפלו

 תופיסא ונרדיס ךכו .תשלובה לש "ערה ןיע, ונב טולשת אלש ידכ ,אתווצב

 םייחו קצנירפש ףסוי ונירבח תובורק םיתעל ועיפוה ןהבש חוכיוול תויבמופ

 -ןייטשנרב תובורק םיתעל ועיפוה ונלש תוימינפ תויללכ תופיסאב .גרבנירג

 ןאבאראקש היה רדסההו ,ונלש העונתה יכמותמ ויהש ,ןהכ בל ר"דו ןהכ

 םתוא הוולמ ףאו ול תועודי תוידדצ תואטמיס ךרד םתוא איבמ היה ומצעב

 היה ונפסאתה ובש תשורחה"תיב ןינב .םיישארה תובוחרה דע הפיסאה םותב

 .תויולת ויה םהילעש םיוו םע ריקל ריקמ םידומע ויה המוקמבו הרקת רסח

 םיאנתה לכ לבא ,הלודג תופיפצה ,היוקל התיה הרואתה .ולש תושרבמה

 תובישח לעב ,ידיחיהו לודגה בויחה תמועל ספאכו ןיאכ ויה ולאה םישקה
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 תויללכה תופיסאה תחלצה היולת דימת התיה ובש ,הלעמב תינושאר

 ונתוא גישת אל הירמרדנ'זה דיש ןוחטבה שגר :אוהו -- ונלש תויבמופהו

 ירדיס .ונלש תינומההו תימינפה הלומעתב ונל עירפי אל ינוציח םרוג םושו
 הבר תולעפתה וררועו ,תרתחמה יקוח לכ יפל ולהנתהו םימלשומ ויה ןוחטבה

 לש דיצ-יבלכש עריא תובורק םיתעל .תוינכפהמה תוגלפמה יגיצנ ןיב ףא

 הביבסבש וחירה ,"ר .ס,/ו ".ד .ס,, ,"דנוב,ה יגיצנ ירחא םבקועב ,הירמרדנ'זה

 תשלובה, לבא ,םוקמה תא תולגל וסינו ,תילאגיל-יתלב הפיסא תכרענ

 התיה .םיבורקה תובוחרה ןרקב ןכה ודמע הירבחש ןאבאראק לש "תידגנה

 אל ידכ תוריהמבו טקשב רזפתהל ונישנא תא הריהזהו המידקה ,דואמ הרע
 | .חפב לופיל

 קצנירפש ףסוי ועיפוה ונלש העונתה תריזבשכ 1905--1904 םינשב
 ותמזויב בוש) ךפהנו םהילא הרהמ דע ןאבאראק ברקתה ,גרבנירג םייחו

 ינש סייג אוה .תוילאגיל-יתלבה תופיסאה ןמזב ,םהלש שארדרמושל (אוה

 םולשב גרבנירגו קצנירפש תא איבהל םהילע לטוהש ,םירוסמ םירבה

 םע .ולש תשורחה"תיבמ םתאצב םתוא הוולמ היה ומצע אוהו ,הפיסאל

 שגפמ"םוקמ םג שמישש ,ונלש הירפסה םלואש ררבתה ,ונתעונת לש הלודיג

 תאז דבלמ :ונילא םירהונה הלא לכ תא ליכהמ רצ ,םיברעב םירבחל

 .הירפסה לש הליגרה הדובעב ועירפה הירפסה םלואב תושעורה תושיגפה

 היה רשפא יא ,תישאר :תוניחב המכמ ענמנה"ןמ היה םש ןודעומ םיקהל
 ,תינש .הז ךרוצל הריד ונלש םיריעצל ריכשהל םיכסיש תיבדלעב אוצמל

 ונלוכ ,ונל היה אל ףסכ םג ,תישילשו .הזב דימ תברעתמ התיה הרטשמה

 .תופטושה תונטקה תואצוהה תא ונפסכמ וניסיכ ישוקבו םיקירָו םילד ונייה

 ישדחבש ,"ןויצ יריעצ, לש תמסרופמה "ה'זריב,ה בונישיקב המקוה זאו

 רתיו ,"םיטשה תורדש,, םלוכ יפב תארקנה הניפב ינוריעה ןגב הלעפ ץיקה

 לומ ונידאניס בוחרב הבחרה הכרדמה לע הנכשמ םוקמ היה הנשה ישדוח
 .ילארוכה תסנכה"תיב

 חורהו ונלש ה'זריבה לש םיידימתה םירקבמה דחא היה ןאבאראק

 םושמ ,ונידהואו םינגרואמה ונירבח ןיב ונלהינש הלומעתה תכסמב היחה

 תא שיגרה אוהו םינפ-לאיםינפ תושיגפב דואמ בר היה ולש עונכשה חוכש

 החלצהב דימת הרתכוה ולש הלומעתהו .תוימשר ינוניג לכמ ישפח ומצע

 תובכשל קר אל קומע ונרדח ,רתויו רתוי וניתולועפ תא ונבחרה זאו .הבר
 לש םייתגלפמ םיאתל םג אלא ,םינגרואמ"יתלבו םידהוא םילעופ לש
 "םיטסידנוב,ה .םויל םוימ הלדג םתורמרמתהו דואמ םהל הרח רבדהו ,וניבירי

 "ארקסיא, ירבחו ידוהיה ןוירטילורפה לש םיידעלב םיגיצנל םמצע תא ובשחש
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 .ונלש "תיטסיניבושהו תינויצקאירה,, תינויצה הלומעתה םע םילשהל וצר אל

 ברע ידמ רודחל וליחתה אלא ,ונתא םייבמופ םיחוכיווב דוע וקפתסה אל םה

 ללכ םינכומ ונייה אל ונאו תוליגרה וניתולועפ ןמזב ונלש ה'זריבה ךותל

 עונכשה חוכב קר אל ונתרזעל אבו ןאבאראק עיפוה זא םגו .םתא םיחוכיוול

 ויהש םירבח תצובק ןגריא אוה .ינוגריאה ונורשכב םג אלא ןלש ירסומה

 ויה םהו ,יזיפ חוכב םג אלא "ןויצייריעצ, לש "הירואית,ב קר אל םיקזח

 ינפב ןנוגתהל היה םדיקפת .תורמשמ יפל ה'זריבב אצמיהל םיבייח

 אל םיחוכיווהש ידכ תוחורה תא טיקשהל ןכ"ומכו ץוחהמ "םינקיטרואית,,ה

 לש המויק תא ןכסל לולע היהש רבד ,תוטטקל וכפהיי אלו הצוחה וצרפתי
 .ללכב ה'זריבה

 םע רשקהב האישל ןאבאראק לש ותרקוי העיגה 1906--1903 תונשב

 ושפנ לכב רסמתה אוה .'תימצעה הנגהה, תמקהב הליעפה ותופתתשה

 ונעדי ונחנא .תיתרתחמה התוידוס לע בטיה רומשל עדיו וז הבושח הדובעל

 לצא רושא ץעמ תולא תואמ ןימזה אוה יכו ,ןוגריאה ישארמ דחא אוהש

 הנגהה יכרצל ,תושרבמל תונוש תוידי תנכהב ונעמל ודבעש םירגנה

 תומירעל תחתמ ,ולש תשורחה"תיבב היה תולאה לש ןאובחמ םוקמ .תידוהיה

 קוחהש יפילע"ףא ,םח קשנ םג היה הנגהה תושרב .תושרבמל תוידי לש

 היצריפסנוק לע רומשל עדי ןאבאראק .םח קשנ תקזחה לע רסא יסורה

 םיחפנה ,םירגגה ,םיבצקה ןיבמ וטקלתה הנגהה ירבח בור .תטלחומ

 1909--1908 תונשב .הדובעל םינוש םילכ דיב קיזחהל םיליגר ויהש םירגסמהו

 לש םהיתולועפבו ללכב תינויצה תורדתסהה לש היתולועפב ןואפק ררתשה
 .טרפב "ןויצ"יריעצ,

 (ימצע ינא) ןרפסה לש ורסאמ ,ןויצדיריעצ, לש הירפסב םישופיחה

 הלילו םוי הבקע תיטילופה תשלובהש ךכל ואיבה םינש 4 ךשמנש טפשמהו

 ונייהש םושמ תילאמינימ התיה ונלש הלועפה .ונלש םירבחהמ םיבר ירחא

 התיה םהה םימיב .תוינכפהמה תוגלפמה ראשכ תרתחמל תדרל םיחרכומ

 םימיב., ,הנשב דחא שדוחב קר ;ירמגל תקתושמ םעה"ינומה ברקב ונתלועפ

 םילוכי ונייה "תישארב, תבש דע הנשה-שארל ןושאר םוימ רמולכ ,"םיארונה

 הנש ידמ םירדסמ ויה םייללכה םינויצהש תסנכה"-תיב ימוחתב תאזו .לועפל

 תמדוקה האמה ףוסמש יאדווב םירכוז בונישיק ינקז .הז ןמז קרפב הנשב

 ,בונישיק תליהק ןינבב איאקסבייאלוקינ בוחרב "הנבי,, תסנכ-תיב תמקה דע

 ידמ םירדסמ ,"עמשנו השענ, "קו'זורק,ב םינגרואמה םייללכה םינויצה ויה

 הריכחב םיחקול ויה ."םיארונה םימי,ל ינויצאזיבורפמיא תסנכ"תיב הנש

 בוחרב "לידייר, םלוא םעפ) בונישיקב רתויב םילודגה תומלואה דחא
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 להקו (יקסבומיקאי בוחרב תונותחל לודגה םלואה םעפ .איאנניטסוג

 התיה םתוא ךשומה חוכה ;:דואמ בר דימת היה הז תסנכ"תיבב םיללפתמה

 םייללכה םינויצה יגיצנ םעפ לכב םיעיפומ ויה תסנכה"תיב תמיב לעמש תאז

 ,ןייטשדלוג ,רגניטא ,ןהכ ָךעל ,ןהכ-ןייטשנרב ר"ד ומכ זאד םיימוקמה

 .םירחאו בילטוג סדנהמ

 ומכ היסור יבחרמ םימסרופמ םימאונ םג םש םיעיפומ ויה תאז דבלמ

 הנתינ אל "ןויצ יריעצ, ירבח יגיצנל .םירחאו ןיקנייש ,ןיול והירמש

 : םימעט ינשמ וז הבושח המיב לצנל תורשפאה

 "תינוציקה,, ונתלועפמ רתויב םיצורמ ויה אל םייללכה םינויצה (1

 םזילאיצוסה גוזימ לש תינכפהמה ונתרותל םידגנתמ ויהו םילעופהו רעונה ןיב

 | .תונויצהו

 זכרמ הכפהנש םהלש המבה תא דואמ וכירעה םייללכה םינויצה (2

 הקוחר התיהש ,הפורצה "תיטילופה תונויצה. תרות תצפהל הבושח הלומעתל

 -תמושת ררועל הלולע ונירבח תעפוהש וששחו תימוקמ הקיטילופמ דואמ

 ליאוה ,םייללכה םינויצה לש םהיתועפוה םג רוסאל הלוכיה תשלובה לש הבל
 םושל אלו רוביצב תוליפת רודיס םשל קר ונתינ וז תולהקתהל תונוישרהו

 תושעל,ו להקתהל תסנכה-תיב יגיצנ ונל ושרה תאז תמועל .תורחא תורטמ

 .ול ביבסמו תסנכה"תיב רצחב וננויערל "תושפנ
 ומייקתה ,ללכב "תישארב תבש, דעו "םיארונה םימיה. ךשמב ,הנהו

 ,שממ "םיגניטימ, םע ולבגש תוקסופ-יתלב תויולהקתה הביבסמו רצחב

 התיה "םיארונה םימי,ב הליפת לש תרוסמל םתקיזש םיבר ופתתשה םהבש

 -יריעצ, תרותו ללכב תונויצה תרות תא גופסל םינכומ ויה םה ךא ,תפפור

 .ןאבאראק ןבומכ היה ולאה םיגניטימה לש יללכה חצנמה .טרפב "ןויצ
 ףוטע ,ורדה לכב רצחב עיפומ היה ףסומו תירחש תליפת ןיב םייניב-תועשב

 תוחורה תא טיקשמ היה ןכ ומכו הלומעתה"תדובעב וגל רזוע היהו תילט

 .ךרוצה תעשב

 קוביחב תבשל ולכי אל *דנוב.ה טרפבו תוינכפהמה תוגלפמה יגיצנ |

 לש תאזכ "תינפצוח, העפוה לע שפניןויוישבו הקיתשב רובעלו םיידי

 ילעופ ןיב םויה עצמאב תישפוחו היולג הלומעת םישועה ,"ןויצדיריעצ,

 רצחב עיפוהל "דנוב,ה יגיצנ וליחתה זאו .תסנכה"תיב תוסח תחת בונישיק

 ,"תיטסיניבושה, תונויצה דגנ הלומעת להנל ידכ הירחאל םגו הליפתה תועשב

 ,םייללכה םינויצהמ "םיינויצקאיר, תוחפ אל םניהש ,"ןויצ"יריעצ,, דגנו ללכב

 ,תוינכפהמה תוגלפמה רתי םג וקיזחה"ורחה "דנוב,ה ירחא :וזמ הריתי .טרפב

 תא ץיפהל ללכה"ןמדתאצויה תונמדזהה תא לצנל ושחש ".ר.ס,ו ".ד.ס, ומכ



 היברסב תמדא לע 00

 ינפב דחפ ילבו הרוזנצ ילב ,םויה עצמאב ,םיחונ ךכ לכ םיאנתב םתרות

 תוקיעזמ ויה תורכזנה תוגלפמהש ךכ ידיל עיגה רבדה .תיטילופה תשלובה

 תא וריבגהש ,עונכישו יוטיב רשוכ ילעב םישנא "םיארונה םימי,ל תוסייגמו

 םייוג םג ויה תוגלפמה יגיצנ ןיבש רורב רכוז ינאו ,םהלש םינלמעתה תורוש

 ...תיסורב ונתוא וצימשהו םתרות תא וציפהש

 ולא תועפוהל סחייתהל ונטלחה ,טלחומה יוטיבה-שפוח ידיסחכ

 הרבג תסנכה-תיב רצחבש םירקמ ויה .םהל עירפהל אלו הריתי תונלבוסב

 אל ומצע ןאבאראק וליפא ;םיידי תורגתל ועיגהו םיחכוותמה ןיב תוחיתמה

 הרטשמה תא קיעזהל תצלאנ התיה תסנכה"תיב תלהנהו םולכ תושעל היה לוכי

 .םעפ ףא םירבדה ועיגה אל םישופיחו םירסאמ ידיל לבא .םישנאה תא רזפלו

 עקרהו תוביסה לע גשומ הל היה אלש דבלב וז אל עבורה תרטשמ ,ךפיהל

 איה הביסה .םיטטוקתמה תא הרקח אלו הניינעתה אל םג אלא ,תוטטקה לש

 םימי,ב רוביצב הליפת תכירע םשל "תולהקתה,ל ןוישר לבקל ידכ .הטושפ

 םיקוקז ויה (היברסב תורייעבו בונישיקב דואמ ץופנ היהש רבד) "םיארונה

 לע ןוישרה תא איצוה אוהו "תיללכה הרטשמה שאר. לש ןוישרל לכ םדוק

 אצמנ ובש עבורה לש (הרטשמה שאר) "באטסירפה, לש ותצלמה ךמס

 וז הצלמה דעב "הפי הנתמ, לביק באטסירפהש ןבומכ .הליפתה תיבל םלואה
 תא לקלקל אל ידכ ,תישאר :םימעט ינשמ הריקחב חותפל ול חונ היה אלו

 ...ולש ותסנרפ תא חפקל אל ,תינשו ;הרטשמהדשאר יניעב ולש ה'זיטסרפה

 ,1917 תנש דע םיאנתה לכב תכרובמה ותלועפב ןאבאראק ךישמה ךכו
 ראפ בורב גחוה יאמב דחאה .היסורב יראצה ןוטלשה תמוח הלפנשכ

 תחת םינגרואמ עיפוהל םה םג וטילחה "ןויצ-יריעצ, .האלפנ תובהלתהבו
 ,(םיניארקואה ,םינלופה ,םיסורה) םינושה םימואלה רתי ךותב ,ןויצדלגד ,ונלגד

 עיפוהל םיירבעה לגדה"יאשונל ונתנ אל תונויצה-יבירי תשירד יפל לבא
 אל ,וז הנגפהב אוה םג ףתתשהש ןהכ-ןייטשנרב ר"ד .תונושארה תורושב

 הכפהמה-תרעס לש תובהלתהבו ףקותבו הז תוּועמ לע הקיתשב רובעל לוכי
 שרד אוה וקסניציס םש-לע קרבמבו ,ידוהיה לגדה ןובלע תא עבת אוה

 ,וז תורשפא ונל ןתנת אל םאו ,ונלגד תחת עיפונש יביטאמיטלוא ןפואב
 םיניגפמה ועיפוה תיבויח הבושת תלבק ירחא .הכולהתב ףתתשנ אל ונא
 .המרב אשינה ידוהיה לגדה םשארבו םינושארה םידוהיה

 1923 תנשב .םייקמ האנ םג םא יכ שרוד האנ קר היה אל ןאבאראק

 המחנ הריעצה ותב וירחא התלע םינש המכ רובעכו ,עקתשהו הצרא הלע
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 ותשא םג ךכ רחאו (סמה תכשל להנמ ,ןיקסח קחצי לש ותיער וישכע)

 18 ךשמב דובעל ךישמה אוה ץראב .התחפשמו טרפמל היח ותבו עבש"תב
 הבוט הבישב רטפנו הנש הרשע"הנומש ןאכ יח אוה .תושרבמ-תישעתב הנש

 .1940 תנשב

 יגיצנ ,ןהכ-ןיטשנרב ר"ד ודילו לגדה אשונ ןאבאראק הנושארה הרושב

 תינויצה תורדתסהה



 הפי לאימחרי

 יצלבב תידוהיה תוירוביצה ייחמ

 ( תונורכז)

 ,1913 תנשמ לחה ירוענמ יתפתתשה ריעה לש תידוהיה תוירוביצב

 היתויעב תא בטיה יתרכה .ריעהמ יתאיצי דעו הנושארה םלועה תמחלמ ברע
 םלוא .הילע בותכל זיעמ ינא ןכלו הב ולעפש םישנאה תאו וז תוירוביצ לש

 הלא .םיכמסמ םוש ידיב ןיא .דבלב ןורכזה יפדלע בתוכ ינא :שיגדהל ילע
 ויהשו יתלהינש ןמויה סג .םידודנהו תואלתה תונשב דוביאל וכלה יל ויהש

 יל חלסי ןכלו .יתא ונניא -- דחי םיירוביצו םייטרפ םיניינע וב םיברועמ

 ."םירוסיח, וא םיקוידדיא ולא יתונורכזב הלגי םא ארוקה

 .רוביצ יניינעב קוסעל יתלחתהשכ ידמל ריעצ רוחב דוע יתייה

 ובש תסנכה"תיב תביבסב ומייקתהש דומילו הקדצ תורבחב זא יתפתתשה

 ידומיל דדועל התיה ןתדועתש "תוינשמ,ו "ס"ש,, תורבח ולא ויה .יתללפתה

 םהיניב "תותכסמ,ה תקולח ידי-לע ,תסנכה"תיב יאב ןיב דומלתו הנשמ
 רותב יתשמיש .שארמ עבקנ ונמזש דומילה רמג םע "םויס, תדועס תכירעו

 ףוסיאו םיפתתשמה ןיב דומילה רמוח תקולח :היה ידיקפתו תורבחה יאבג

 .םיפתתשמה םתוא ןיב -- רמג"תדועס תכירעו דומיל ירפס תיינקל םיפסכ

 .שרדמה"תיב יללפתמ ,ינאו ירבחמ המכ ,ונדסי (1913) ןמז ותואב

 ךורב ,ךובריוא לאומש : ("שרדמה-תיב עשיטחוש סָאד,) "םיטחושה לש,
 גהנמה ."תבש תסנכה, םשב הרבח ,םירחאו ןמסינ שריה לארשי ,גראוודוס

 תלבק תליפת ירחא תבש לילב םתיבל םינימזמ ויה םיללפתמהמ המכש היה

 -תיבב וללפתהש -- תיבדילבדינב -- ריעה יינע ןיבמ "תבשל חרוא, תבש

 ,ןמזומל םגו ןימזמה תיבה-לעבל םג תומיענ-יאל בורל םרג הז גהנמ .שרדמה

 םיינעהמ קלחש םירקמ םג ויה .תיבה"ינב ידיזלע הפי ןיעב לבקתנ דימת אלש
 לע ךורעתש וז הרבח דסייל ךכיםושמ ונטלחה .ללכ הנמזה ילב וראשנ
 שרדמה"תיב די"לע ,ךכל םיקוקזה ריעה-יינע לכל תופתושמ תודועס הנובשח

 םימולשת ידי-לע "םיתבה-ילעב, ,ןבומכ תובדנתהב ,וסכי תואצוהה תאו ל"נה

 .םינש המכ ךשמנו בוט יד חתפתה ןינעה .םהמ הבגנ ונחנאש םיישדוח

 הנושארל יתרחבנשכ קוסעל יתלחתה רתוי םיבחר תוירוביצ יקסעב
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 התיה המש יפל יכ ףא ,וז הרבח ."םיינע תרזעל הרבחה, תלהנהב רבחכ

 .ריעב יתליהק ןוגריאל ףילחת ןיעכ םצעב השמיש ,אדירג יפורטנאליפ דסומ

 הרזע ,הקדצ ,ךוניח תודסומב ולפיטש תויצקס המכמ תבכרומ התיה איה

 םיפסכ תעקשהב רושק היהש רבד ,חספה גחל תוצמ תנכה ,םינקזלו םילוחל

 חוכ"תאבל הרבחה הבשחנ הזמ ץוח .'וכו ןמזב אחספד אחמק תיינקל םילודג

 ריעב םייתלשממה תודסומהו תויושרה יניעב םוקמה ידוהי לש תגציימו

 .תימוקמה היסולכואה ךותב םג ,םיידוהי םינינעב ,הלודג העפשה הל התיהו

 שמיש אוה .הלודג חמק-תנחט לעב ,ןספיל לאומש 'ר ריבגה זא דמע השארב

 "םיצירפ,ה םע וירשקו ברה ורשוע תוכזב יכ ,דובכ לש שאר"בשוי רותב

 דוהא היה ובל-תבדנו ותקדצ בור תוכזבו ןוטלשה ישנא ןיב דאמ לבוקמ היה

 טרפ .טרפל םגו ללכל םג ,הבחר דיב םרות היהש רחאמ ,םוקמה ידוהי לע
 תישעמה תוליעפב בורדיפילע ברעתה אלו תוירבל חונ היה ועבטמ ,תאזל

 .הרבחה לש תימוימויה

 שיא ,סיסמ ףסוי רמ ,הרבחה לש ריכזמה היה לעופב םינינעה להנמ
 התיה אל יכ םא ,הלכשה לעבו הרות-ןב ,ישעמ ,ץורח ,חקיפ ,זא ריעצ
 ברועמו םיקסע לעב היה סיסמ .םייללכ רפס-יתבב דמל אל אוה יכ ,תיתטיש

 ךלהתהל עדיו הרבחה תבוטל וצרממו ונמזמ הברה םרת אוהו תוירבה םע
 הרבחל םגו ומצעל םג דובכ שכרש תאזכ הרוצב לשממה"ישנא םעו להקה םע

 התיה ותעפשהו הרחתמ ול היה אל ,הרבחה לש ךוותהידומע היה אוה .גצייש
 .הבר

 הגשל לבור השש סינכהש ימ לכ ."יטארקומד, היה הרבחה הנבמ

 תוריחב וכרענ םינש שולשב םעפ .הרבחב תואלמ תויוכז לעב היה ,רבח"ימד

 ,םינקז-בשומ :הרבחה לש החוקיפבש םינושה תודסומלו תויצקסל ,הלהנהל
 תוריחבב .דועו םיינע"תרזע ,םילוחדרוקיב ,םילוחה-תיב ,הרות"דומלת
 היה אל םירבחה רפסמ .םדעומב רבחה"ימד תא ומלישש םירבחה ופתתשה
 .ריעבש םיליעפה רוביצה"ישנא לכ טעמכ ונמנ םמע םלוא ,שיא םייתאמכ ,בר

 ,םייתלשממ םיינוריע תודסומ לש תוידיסבוסמ ואב הרבחה תוסנכה

 תוצמ תייפאמ הסנכה ,תונמוזמ םיתעל ריעה ידוהי ןיב ופסאנש תומורת

 וארק ז"עלבש "הטיחשה סמ,מ רקיעבו ("ןיטח תועמ,) היסולכואה ליבשב
 הטיחשה לע לטומ היה ,המימי םימימ םייק היהש ,הז סמ ."עקבאראק,, הזל

 .םירכומה םיידוהיה תודסומה לכ וכמתנ ויפסכמו תופועו תומהב לש הרשכה

 ויתוסנכהו תמייוסמ הרודיצורפ יפל היריעה י"ע הריכחב רסמנ היה אוה

 ולש הלהנהה .הליהקה ביצקת לש דלשה תא וויהו תולטובמ"יתלב ויה
 ומשש -- ונימב דחוימ דסומ ידיזלע הזב הרזענ איהו היריעה ידיב התיה
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 ךותמ ריעהדשאר ידידלע ונמתנ םה ."םיסכנ ילעב םיבשות, היה תיסורב
 "הטסוראטס יקסיירביי, היה וראותש שיא ידיזלע ול השגוהש המישר
 ,ריעבש תסנכה"יתב יאבג ידידלע םינש המכל תחא רחבנשו ("םידוהיה ןקז.)

 ."הרבחה ינפ,מ היה אוה בורדיפדלע ;דמעומה ןובשח לע "תדכ היתש, ירחא

 החפשממ ,ןאצאלאג המ םשב דחא (ןקז) "הטסוראטס, רותב שמיש ונמזב

 לשממה ישנאל ץעייל היה ודיקפת .(םינאצאלאג) ריעבש הפנעו הטושפ

 יקסעל עגונש המ לכב -- ידוהיה רוביצה ישנא תעד לע לוכיבכ ,יחרזאה

 תורשל בצייתהל וארקנש םיריעצה לע התיה ותסנרפ רקיע .הזה רוביצה

 ןמ םידחאל רזעו הב שמתשה אוהו העפשה הז םוחתב ול התיה .יאבצ

 ררחתשהל ,י'רתסב ןתמ,, ידידלעו אבצה ישנא םע וירשק ידידלע ,םיבצייתמה

 ןמ .טלחהב םיענ יתלב היהו" םינש 3-4 ךשמנש הז השק תורשמ
 ,דאמ םידבוכמ םישנא וא םיעצמא ילעב קר ןבומכ ונהנ ולש "היצקטורפ,,ה

 ילעבו םיבשות, םישנא לש המישר שיגמ היה הטסוראטסה ."סוחי,, ילעב
 תחא םיסנכתמ ויהש ןטק רפסמ רחוב ריעהי"שאר היה םהמו "םיסכנ

 םולשתה הבוג תא :"הספוק,ה לש ביצקתה תא םיעבוקו םינש עבראל

 םיטחושהו םינברה ,"שדוקה"ילכ, לש תורוכשמה תא ,הרשכה הטיחשה דעב

 לכ ןיב הרתיה תקולח תא םיעבוק ויהו -- תואצוחה תאו דסומה ידיקפו
 םינהנ םיידוהידאל תודסומ םג ויה םימעפל .ריעבש םיידוהיה הקדצה תודסומ

 ויה הלאכ םירקמ לבא .ןוטלשה ידיזלע שרדנ רבדהשכ "הספוק,ה יפסכמ

 .םירידנ

 ידיילע ביצקתה רושיא ירחא ,תרסומ היריעה התיה "הספוק,ה תא

 רתויב לודגה םוכסה תא עיצהש ימל ,זרכמ יפל "הריכח,'ב ,יזוחמה לשממה
 שדוח ידמ תמלשמ התיה היריעה .םתעב םימולשתל תוחוטב תויוברע ןתנשו

 .ביצקתב וסנכוהש תודסומל ובצקוהש םימוכסה תאו תורוכשמה תא ושדוחב

 : םירחא תודסומ ואב וירחאו ידוהיה םילוחה"תיב לבקמ היה ירקיעה קלחה תא

 .המודכו םיינעדתרזע .םילוח"רוקיב ,םינקזדבשומ ,הרותדדומלת

 תא רוכחל הצריש ימ אצמנ אל תרחא וא וז הביסמש םירקמ ויה

 םירקמב .קיפסמ היה אל עצוהש םוכסהש העדב התיה היריעהש וא "הספוק,ה

 תא ולהינש -- םידוהיה םוקמה ישנא ןיבמ תדחוימ הדעו םינממ ויה הלא
 .היריעה תחגשה תחת -- הליהקה ןובשח לע קסעה

 םיצוחנ ויהש םימוכסה לכמ זוחא םיששכ וסיכ "הספוק,ה תוסנכה

 ךותמ ונתינש ,םידוהיה לש תומורתה ומילשה הרתיה תא .תודסומה תקזחהל

 ."תומלוע, םשב הנכתנש ונימב דחוימ הסנכה רוקמ דוע היה לבא ,ישפוח ןוצר

 םישנא ,םינב"יכושח בור-יפדלע ,םייטרפ םישנא לש תונובזע הלא ויה
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 תבוטל ידיינ-אלד-יסכנב םשוכר לכ תא וויצש ,םירישי םישרוי ילב ,םירישע
 הזכ ןפואב .םבלל בורק היהש הליהקה לש םיוסמ דסומל וא ללכב הליהקה
 :ןירפלה היננח לש ןובזעה היה םהבש לודגה .םמש תא חיצנהל ושקיב סה

 השענו רשעתהש ,המדא דבוע ,טושפ שיא היה הז היננח ."השורי ס'היננח.

 התיה םינירפלהה תחפשמ ;ול ויה אל םידלי .לודג הדימ-הנקב תומדא לעב
 טילחה ןכלו וחור יפל הארנכ ויה אל הלאה םיבורקה לבא ,דאמ הפנע םנמא

 ץעייתה אוה ךכ םשל .דסחו הקדצ תורטמל ,רוביצל ושוכר לכ תא ריאשהל

 ןפואב תימשר האווצ בותכל ול וצעי םהו ,ןידו תד יעדוי טפשמ ישנא םע

 -- הנש םישימחל בורק -- תובר םינש ךשמל החטבוה ושוכר תקולחש הזכ

 ,םלוכו ריעב רבדיםשל השענ הי נגח םשהש ,הזכ ןפואב תרדוסמ התיהו
 .ותוא ועדי ,םינטקכ םילודגכ

 ריעה יינע ןיב ,ותריטפ םויב ,הנש לכב וקליח תאזה האווצה יפל

 -- הראשנ ןרקה .ןובזעה סינכהש הסנכהה לכ תא ותחפשמ ישנא ןיבו

 םישנא אל עבק ונוצר ימייקמ רותב .תומדאב רקיעב ,ידיינ-אלד"יסכנב
 תודסומ שארב ןמז-קרפ ותואב ודמעיש םישנאה םתוא םא יכ םשב םיבוקנ
 ןמזב בושח דסומ) "םיליצאה דוגיא שאר, :םימייוסמ םיינוריע וא םייתלשממ

 טפושה -- יארחא שאר בשוי רותבו -- ,זוחמה שאר ,היריעה-שאר ,(אוהה
 םייביטאטנזרפר רוביצ-ישנא ידידלע םהיתולועפב ורזענ םה .ריעב ישארה
 ךשמב ךפהנ ("טייצרהַאי ס'היננח,) היננח לש ותריטפ םוי .יצלב ריעה לש

 זובזעה יפסכמ .וב וניינעתה ריעה ידוהי לכש םוי הז היהו ,"רבד םש,ל ןמזה
 בר היה תאז הקולחמ ונהנש םישנאה רפסמו םיידוהי רוביצ תודסומ םג ונהנ
 .יסחי ןפואב

 ,היתובקעב האבש תיררגאה המרופרהו תיטסיבשלובה הכפהמה ירחא

 תוינמב הרומתהו ,דחאכ םידוהי אלו םידוהי ,הידבועל המדאה הקלוח
 הלטוב "הקולח,ה .ינמור יתלשממ קנבב ןכמ רחאל הדקפוה תויתכלממ

 הדסונש תידוהיה הליהקה תלהנה לש התולדתשה י"פע ,1937 תנשבו ,ןבומכ

 הנקנ הזה ףסכהמ קלחב .ורכמנו קנבהמ וללה ךרעה*תוריינ ואצוה ,םייתניב

 ינבו הליהקה תודסומ ןיב קלוח ראשהו הליהקה תודסומ ליבשב לודג תיב
 .חונמה לש ותחפשמ

 דוע ןירפלה היננח ידי-לע הבצקוה הלודג המדא תקלחש ףיסוהל שי
 הבצמה לע .ומש לע ארקנהו הזה םויה דע םייקה ,ידוהי תורבקדתיבל וייחב
 ישנא םירמוא ויה ונימי דע ."ותמדא לע ןכוש.. :םילמה תוטורח בדנמה לש

 ..."היננח לא ךלה אוה, יכ םייח קבשש ימ לע יצלב

 8% הרבחל המק ןמזה ךשמב .תיאצלבה תוירוביצל רוזחנ וישכעו
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 תרזעל הכאלמ"ילעב תרבח.. תרוצב הרחתמ -- ליעל הרכזנש םיידוהי"םיינע
 םתס םג םש ויה לבא ,הכאלמ"ילעב רקיעב ודמע השארב ."םיידוהי םיינע

 וזירכה םה .םירחאו קאלושט ,ץיבוקציא ויה וז הרבחב היחה שפנה .םידהוא

 לש תוספורטופאב םיצור םניאו םמצע ידיב םהיניינע תא להנל םנוצרבש

 .הכאלמה-ילעבו םעה-תלד לש םיניינעה רתוי םיבורק םהל יכ ;"םיתב"ילעב,

 םימוד ויה היתודסומלו "הרבח,ה תלהנהל תוריחבה ,םיניינעה תלהנה ןפוא

 רבחה"ימד .דאמ םינטק םייוניש םע ,הנושארה "הרבח,ה לש הלאל םתוללכב

 הכותל סנכיהל הצרש ימ לכל החותפ התיה הרבחה לבא רתוי םינטק ויה

 םיליבקמ תודסומ ומיקה םה ןמזה ךשמב .דבלב הכאלמ-ילעבל אקווד ואלו

 רפס"תיב רקיעבו םייכוניח תודסומ ,םינקזזבשומ :םימייק רבכ ויהש הלאל
 ושרד םה הלא תודסומ תקזחה םשל .דועו "טרוא. תונבל הכאלמלו הריפתל

 תויתלשממה תוידיסבוסה ,"הספוקה,, ןוגכ ,רוביצה יפסכמ םקלח תא ולביקו

 ןוגכ ,םיפתושמ םיידוהי תודסומב גוציי םג ולביק םה .'דכו תוינוריעהו

 ידוהיה קנאבה, י"'ע רקיעב וזכרתה םהלש הלהנהה ישנא .ידוהיה םילוחה-תיבב

 עשידיא סָאד, -- ידוהיה בוחרב ול וארקש יפכ וא "תואוולהלו ןוכסחל

 ינש ודמע הלהנהה שארבו ןמכיוה םהרבא היה ולש להנמהש ,"לקנעב

 ולא םינש לעו -- ,קיה רזעילא רמו ןמרטסו והילא ר"ד :םינייוצמ םישנא

 לש ךוותה ידומעמ בר ןמז ךשמב ויה םה יכ ,רובידה תא תצק ביחרנש יאדכ
 .יצלבב ידוהיה רוביצה ייח

 לש הנושארה תיסורה הכפהמה ינפל דוע יצלבל אב ןמרטסו ר"ד

 ויהש תופגמבו תולחמב םחלהל התיה ותמגמו ריעצ אפור רותב ,1905 תנש

 ,םדקתמ ,יסופיט יסור-ידוהי טנגילטניא היה אוה .וז ריעב ןמזל ןמזמ תוצרופ

 .םיסורה "םיינומע,ה ,םעה לא םיכלוההמ ,יממע םלוא ,הצחמל ללובתמ

 ןויקנ ,ורוביד ןפוא ,בוטה וגזמ לשב הלודג התיה ריעה יניינע לע ותעפשה

 -אפורכ לבקתנ אוה הרהמ דע .םהב לפיטש םיניינעל ותוריסמו ולש םייפכה

 סנכנו ,ומדוק ,טאטשרבלה ר"ד לש ומוקמב ידוהיה םילוחהי-תיבב ישאר

 ול ויה .ריעבש םיידוהי-אלהו םיידוהיה םיירוביצה םייחה לש םתרוק יבעל

 ול ויהו ,תיסור-ללכה ,תידוהיה תוירוביצהמ םישיא הברה םע םירשק

 .דועו "טרוא, ומכ םיידוהי םייצרא תודסומ שארב םידמועה ןיב םיכלהמ

 הלועפ םתא ףתישו תיסורה %.2.-ה "םיטדק,ה תגלפמל זא ךייתשה אוה
 ,זאד יסורה םירחבנה-תיבל תוריחבב ןוגכ םייללכ םייטילופ םיניינעב

 םירעב תונמוזמ םיתעל זא ומייקתנש תויוצעייתהב ףתתשהו ,"המוד,ה

 הלא םימוחתב .םייצרא-ללכ םיידוהי םיניינעב ןודל ידכ היסורבש תולודגה

 ןמ תאצל ןיידע וזיעה אל תוינכפהמה תוגלפמה יכ ,ריעב הרחתמ ול היה אל
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 דוגינבש ןוויכ ,ותוא הדביכ התוללכב תידוהיה היסולכואהו תרתחמה

 אלו ירוביצ ןינע לכב ףתתשהו הנממ קחרתה אל אוה ,םירחא םיטנגילטניאל
 ,תוישיא תויציבמא ול ויה אל .ריעה-ידוהי תודסומ תבוטל וצרמו ונמז לע סח

 ןמ היה אל ,ליעפ ןפואב ףתתשה אל תינויצה תוליעפב יכ ףאו ,ינלבס היה

 היסולכואה ןיב םג דבוכמו לבוקמ היה ןמרטסו ר"ד .םיעירפמהו םידגנתמה

 םאונ היהו הירוב לע תיסורה הפשה תא עדיש ןוויכ ,תידוהי-אלה תודיקפהו
 אוהו ובלל בורק היה היצרפואוקה ןויער .תוירבה םע ברועמ רקיעבו ער אל

 הכאלמה-ילעב ,םיטושפה םישנאה לש םבצמל "אתרופ הלצה, וב האר

 ידוהיה קנבה לש ושארב דמעוה אוה אקוודש המית ןיא ןכ לעו ,םעה"תלדו

 היצנגילטניאה דגנ חוטב ןעשמ וב האר "ןטקה שיאה, .ליעל רכזנה ןטקה

 תודסומה לכמ וילגר תא םיקחודה "םיריבג,הו ףסכה"יליא ,תללובתמה
 .םתוא סופתל וחילצה םהש

 ,יצלבב םיידוהיה םייחהמ עפשוה םג םא יכ ,עיפשה קר אל ןמרטסו ר"ד

 .ימשר ןפואב אל יכ םא ,ינויצה הנחמל ברקתה אוה וימי ףוסבי

 -- יאצלבה רוביצה לש ינשה קלחה שארב דמע ןמרטסו ר"ד םע דחי
 .קיח רזעילא -- םדי לע םיעפשומה תודסומהו "לקנעב,ה ,הכאלמה"ילעב
 יצלב ריעה יכ .םוקמה דילי אוה היה ,םיקחרממ יצלבל אבש ןמרטסוול דוגינב

 תורייעמ םיבר םישנא הילא הכשמ איהו הבר תוריהמב החתפתהו הלדג

 התיה םש םתסנרפו םיבר םידוהיב תוסלכואמ ויהש ,הניארקואו היסור

 הסנרפהו לוזב היה לכה ,עפש"תכורב ץרא התיה היברסבש דועב .קחודב

 םירפכבו ריעבש תידוהי-אלה היסולכואהש םושמ ,היוצמ איה ףא התיה
 הכאלמ ,רחסמ תודסומ חתפל תלגוסמ"יתלב ,תיביטימירפ התיה םיכומסה

 םתרוהש ולא ,ןכילע .דבלב המדאה תבונת לע תמייקתמ התיהו הישעתו

 ואגתה -- קיה תחפשמ םג התנמנ םהילעו -- המצע יצלבב התיה םתדילו

 רזעילא .דימתמו זאמ םוקמה-יבשות םא יכ ,ואב-בורקמ םישנא םה ןיאש הזב

 תוחוכבו בוט "שאר, ול היה לבא ,תיתטיש תיללכ הלכשה ול התיה אל קיה

 לש םינושה םימוחתב תועידי ול שכרו הברה ארק ,הברה דמל אוה ומצע

 תיתפרצ עדיו דמל תורז תופש םג .םימיה םתואב הצופנ התיהש הלכשהה
 .ןיירוב לע תיסורו

 לוכי אל הרומכ םגו םיקסעלו רחסמל רשכומ היה אל אוהש הארנכ
 ראשנ ןכלו ,וגזמ לשב םג ילואו תיתטיש הלכשה רסוח לשב שמשל היה

 אקווד ןאכו תירוביצ הדובעל רסמתהל ליחתה הרירב"תילבו ,"ריואב"יולת,,

 לע ותרעק תא םג הכפהש ,האושה תונשל דע -- וייח ימי לכ טעמכו ,חילצה
 תאזו .תאז ותדובעמ סנרפתה ףאו תיאצלבה תוירוביצה שארב דמע -- ,היפ
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 ותעפשהו תוירוביצב תוימדק תודמע דימת ספתש יפ-לעדףא :שיגדהל שי

 םייפכזיקנ שיא היה יכ ,םיסכנ וא ןוה רבצ אלו רשעתה אל -- הלודג התיה

 .ומצע תבוטל ותדמע לצינ אלו

 ןמזמ יכ ףאו "םינטקה םישנאה, תודסומ זכרמב דמע קיה רזעילא
 הסינכ וז התיה ,"םיתב-ילעב, לש רחא וא הז דסומל םג סנכנ היה ןמזול

 ."םיאכודמהו םיינעה., תודסומ ליבשב תלעות הזמ קיפהל ידכ דבלב תיערא

 רוביצה םע ףתתשמ היה ,יללכ-ידוהי ירוביצ ךרע ילעב םייטילופ תודסומב

 .םניבל וניב ולא םיחטשב תויושגנתה ויה אלו הברה רזוע היה ,"יתיבדלעב,ה

 וליפא םימעפלו ,םיידדה דובכ יסחי דימת ויה םיישיאה םיסחיה ,ללכב

 דגנתה אל קיה רזעילא .תוירוביצה חטשב םידוגינה ףא לע ,תודידי"יסחי

 רתוי רחואמ ןמזב קר .בשחנ אל םייביטקאה היכמות ןיב םג לבא ,תונויצל

 ילאמשה ףגאה תודסומלו "ץולחה,ל דוחיב רוזעל ליחתהו תצק ברקתה

 .תינויצה העונתה לש רחא וא הז קלחל ךייתשה אל יכ םא ,תונויצב

 ותמ תולודגה ויתונב יתש .םיללמוא ויה הז שיא לש םייטרפה וייח

 תסינכ םע דימ .דומלג ראשנ אוהו ,היינשה רחא תחא ,דואמ רצק ןמז ךשמב

 ורבע ללגב ,הקוחרה היריביסל ותוא ולגיה םה (1940) היברסבל םיסורה

 רחא .ותחפשמ"ינב רתיו ותשא ,ותואירב תא םייתניב דביא אוה םש .ירוביצה

 םתולדתשהבו יצלבל לכ-רסוחבו ץוצרו רובש םשמ רזחוה הנש הרשע"שמחכ

 דחאל סנכוה אוה הפ .לארשיל תאצל ול רתוה ץראב וידידימ המכ לש

 וידידיו וירבח לכש לע ,תורירמבו תודידבב וייח תא רמגו *ןבלמ, תודסוממ

 .ולרוג רמב םיניינעתמ םניאו וירוענידסח תא ול םירכוז םניא ,ותוא ובזע

 רזעלא היה ,הכאלמה-ילעב לש ,הז הנחמב ישילשה יזכרמה שיאה

 לעב ךא הלכשה-רסח שיא ,ברברש ,שממ הכאלמ-לעב היה .ץיבוקציא

 לכ ךשמב דמעו םילמעה הנחמ לע הלודג העפשה ול התיה .ףירח לכש

 "ןטקה קנבה,ו "הכאלמ-ילעב תרזעל הרבח,ה שארב הב לפטמ ינאש הפוקתה

 ירסוחמ םישנאל רזע אוה .ול םיבורקה תודסומה בורב םגו ,ליעל רכזוהש

 היה אל יכ םא ."ןטקה קנב,ב תויביטקורטסנוק תואוולה גישהל םיעצמא

 ויתונעט תקדיצב ,תובישיבו תופיסאב ,ויעמוש תא ענכשלו קמנל עדי ,םאונ

 .הכאלמהדילעב תבוטל שקיב רשא תא גישה תובורק םיתעלו ויתושירדו

 הברה םרת אוה ,קחודב יד התיה ותסנרפ יכ ףאו ויפכיעיגימ יח ץיבוקציא

 םח טנמרפמט לעב היהש קיה ורבחל דוגינב .םילעופה רוביצ תבוטל ונמזמ

 ץרפתמ היה אלו טקש רתוי הברה ץיבוקציא היה ,םירבדיבירל הטונו

 אל םנמא .תופיסאב וא תובישיב םירחא ןיבל וניב תועדייקוליח עלגתהב

 ןכ-ומכ .ותא קדצהש היה רובסשכ ותעד לע דומעל עדיו תורשפ"שיא היה
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 ינשה דצהש ול היה המדנשכ רתוול עדיו רשי לכשו אירב ןויגה לעב היה
 .קדוצה אוה

 תוירוביצה לש םיפגאה ינשל וכייתשהש םייניב-ישנא םג יצלבב ויה
 החפשמל ןב אוה ףא ,רטפג םהרבא ךייש היה םינורחאה הלאל .דחי םג
 שרדמה-תיב לש םיתבהיילעב יבושחמ היה אוה .ריעב םישרוש התכהש
 ,הלכשהה יריעצ וזכרתה וביבסש םוקמ םגו קיתוו יד"בח זכרמ -- "יטחושה,
 ךוברווא םירפא םגו ל"ז ןמכיפ בקעי וכרדל אצי ןאכמ .םינויצהו דנובה
 ינב ,יקסמירק םיחאה :ומכ ,ונריעב זא םימסרופמ םיליכשמ המכו ,א"לבי
 .םירחאו הפי לאפר"םייח ,ץיבוקשרג

 -- אוהו ,תיאצלבה תוירוביצה ייחמ דחא קרפ דוע ןאכ ריכזהל יאדכ

 ימיב ,הירחאלו הנושארה םלועה-תמחלמ תפוקתב םיידוהי םיטילפל הרזעה

 התיהש ,היברסבל (םש ויהש םימורגופה דחפמ) הניארקואמ תינומהה החירבה
 .הפנע תירוביצ תוליעפב רישע היה הז ןמז-קרפ .םינמורה ןוטלש תחת רבכ

 ,ןמרטסו ר"ד :ויה הלא ברח-יטילפל הרזעה תשגהב םיירקיעה םיליעפה

 םיינקירמאה תודסומה .םירחאו הפי ךלמ-קחצי ,סיסאמ ףסוי ,קיה רזעילא

 ידיזלע ולהנתה םנמאש ,"טניו'ג,הו "סאיה,ה ויה םיפסכב הברה ורזעש

 רוביצהיישגא ידיזלע םתדובעב ורזענו ועפשוה לבא ,םהלשמ םידיקפ
 .םוקמב



 ןרות םייח

 ןלטב םהרבא יר

 ("רטסינדהו טורפה תודג לע. :םירויצה רוזחמ ךותמ)

 ןדס בודל -- ןושארה יכרועל

 א

 ידוהי היה םולכו .לוכ יפב ויוניכו ומש היה ךכ ,ןלטב םהרבא 'ר

 ךפה ןמזה-תצורמבש אלא ,דבלב וז אלו ?ומשל יוניכ ףרוצ אלש ונתרייעב
 ,ונתרייעל םדא ןמדזנ םא ."ףדועה"חרס,  ןיעמ ,לפט םשהו רקיע יוניכה

 לוכה ופקז -- !גרבנייו ריאמ 'ר רג ןכיה ,לשמל ,לאשו ןולל הטנ חרוא

 םנורכז תא הפי"הפי וצמיאש רחאלו םחצמ וטמיק ,םהיניעב וצמצמ ,םהינזא

 ונב ,ריאמ 'ר ,רמולכ ,סעוואוו לרב ריאמ 'רל אוה ןווכתמ יאדוובש ,ולעה

 ,יוניכ לש וחוכ יתיזח ירשבמו .(באז) עוואוו 'ר לש ונב-ןב ,לרב 'ר לש

 ישילש ,ונל היה רשב-ראש .ל"ר םינפ-תשובו שפנ"חפמ יבאלו ימאל םרגש

 םשונ רוטיק ןיעמ התיה ותוזח לכש .גלפומ ןרבדו ןתסרכ ידוהי ,ישילשבש

 דלי ידועבו .ףארגעלעט השמ 'ר ול וארקו ,םייתש לע ךלהמה ףשונו

 דומלל יתלחתהש רחאל .דבוכמה ותחפשמ םשו ומש ךכש ,ימותב יתבשח

 "תורתומ, תניחב היה "רדח,ב הז דומיל) יטרפ הרומ יפמ הביתכה תמכח

 המ לכ לע המת הביתכב יחוכ חיכוהל יתייה גהונ ,(קירל ןמז דוביאו

 -- רקיעבו תושמושמ תופטעמ ,ןוטרק"תואספוק ,ריינ-תוסיפ :ידיל ןמדזנש

 םייברעה ןיב .היה רפרפא"ןבל םעבצש ,ב"ויכו תונולחה לע ,תותלדה לע

 ליבהמו םח הת סוכ םוגלל ידכ ונתיב לא השמ 'ר סנכנ ,זע ףרוח םוי לש

 החמשב ול יתרשיבו וילא יתשגינ .טעמ םמחתהלו חתורה םחימה ןמ רשי

 ,ןולחה"תויגוגז ינפ-לע יתרייצ ךכל ךומסו בותכל ינא עדוי רבכ יכ ,היולג

 השמ 'ר, :הנבל-שודיק לש תויתואב ,תיבבש םוחה תמחמ םידא ולעהש

 טלפ ךובנה יבאו ברקע-תכושנכ המוקממ הצפק הבוטה ימא !"ףארגעלעט

 ,םעוז טבמ יב ץענו בליתרבוש החנא
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 ,אטילבש תורייעה תחאמ ,ונילא אב םיקחרממש יפדלע"ףא ,םהרבא 'ר

 ? תרחא ריוצי דציכו .ול האי ךכו ול האנ ךכו ,"ןלטב,, יוניכל הרהמ דע הכז

 וניאש דוס רוב -- אילפמ ןורכז לעבו גלפומ ןדמל ,םכח"דימלת ידוהי

 וייחל ח"יה תנשבו הביבסה לכב הליהתל אצי ומשש יוליע -- הפיט דבאמ

 דמלמ תויהל ףידעהו תונברב שמשל בריס אוה ךא ,תונברל תוכימס לביק

 ריע יבוט :וזמ הריתי !תונלטב וז ןיא םולכ .תחדינ תיאברסב הרייעב

 םהל "תונקל,ו וב ךדתשהל ושקיב ,םידבכנו םיסכנ-יריתע םידוהי ,ותדלומ

 תא ול תתל שקיב ומצעבו ודובכב הבישיה-שאר וליפאו ,הז ישמ-ךרבא

 ,םימבאוש לש ותב תא השאל אשנ םהרבא 'ר וליאו .השאל ותב

 .תונב עבשב לפוטמ היהש ,אכודמ ינעו רשיו םת ידוהי

 אהו ללכ ןלטב ונניא םהרבא 'רש ,ורמא וללה :תועדה וקלחנ ןאכו

 ראות"תפי ,ןכאו .היפהפיה ותגוז הל'הקבר רחא יבש ךלה אוה -- היאר

 היתופלחמ ,םיריאמהו םיבוטחה הינפ ,ףוקזהו רימתה הפוג .התיה

 ,םיכוראה ןהיסיר םע תוטקושהו תוחונה ,תוינניחה היניע ,םחפכ תורוחשה

 םהרבא 'רש ,ורפיס וללהו .תובבל ובש ,התונדקשו התונקתש -- םלוכ לעו

 םימה-באוש םוחנ 'ר לא אב ,ןונחו םוחר בל ,ובל בוטו ותומימת בורב

 הנהו ךתקוצמו ךתוקחד ,ךיינוע תא יתעדי, :ךרעב ,ןושלה וזב ול חסו

 לכוא המב .ןהמ תחא וליפא אישהל ךדיב ןיאו ,ה"ב ,תונב עבשב תכרבתנ

 יל תחקלו לטנה תא ךילע לקהל ןמוזמו ןכומ יננה !רזעל ךל תויהל

 לש םנוהמתל ,היהו םק ךודישה ."'יחת הל'הקבר ,ךתרוכב ךתב תא השאל

 םיינעדןב ,םהרבא 'ר ,אוה םגש ןוויכו .םויה-תחישל ךפהו ,ריעה ישנא

 רמאמה םהב םייקתנ ,קושב תיקדס תרכומ םאו בולע טייח לש ונב ,היה

 ןצבק םידילומ םינצבק ינשו ישילש ריבג םימיקמ םיריבג ינש,  :ינומהה

 אל יכ ,תעדל דמל הרהמ דע ךא ,רחסמב וחוכ םהרבא 'ר הסינ ."ישילש

 ךכ"רחאו ותדלומ-ריעב הליחת ,תודמלמב זוחאל םיכסה ןכ-לעו רצונ ךכל

 .היה ךכ היהש השעמו .אקווד הקוחרה היברסבב

 ב

 ,תווצמל ועיגהש םינב ינשל בא ,ץלב הכומסה ריעב היה רישע רחוס

 רבעמש ,ורחסמ לגרל ויעסממ דחאב .ןירוא-רב דמלמ םליבשב שפיח אוהו
 ותשא םע ותיב לא ואיבהו םהרבא 'ר תא *הליג, ,עיגה תוצראו םימיל

 ריבג ותוא לש ותיבב םהרבא 'ר בשי םימי םייתנש .םהידלי תשולשו

 םלואו .םיאלמ ויווזמו שוכרבו ףסכב שיאה היה דבכ יכ ,רוסחמ עדי אלו
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 -לעב לש ישפחה ותיב ףא ,וחור יפל היה אל ונומהו ונואש לע לודגה ךרכה

 םיקנופמ ויהש ,וידימלת ,םינבה ינש -- םלוכ לעו ,ותעד תא חינה אל תיבה

 שמשל םהרבא 'ר שקיב וללה םימעטה ןמ .םימטמוטמ םהיתוחומו םיריהיו

 עבושל םחל הבו שבדו בלח תבז ,תיאלקח תיאברסב הרייע ,ונתרייעב דמלמ

 ,םיאנתה תעיבק םשל ,ופגב אב הליחת ."םיסכמ םיל םימכ,, תוריפו הרכשל ןייו

 ירהש ,וביט לע ודמעיו ונקנק לע והתי םיתבה-ילעבש ידכ רקיעבו ,לוכיבכ

 .רבודמ הרשע"םיתשו הרשע"תחא ינב ארמגדירוחבב

 סנכנ ונתיבלו תלדה החתפנ רוא"ףוטשו ןנוצ לולא"םוי לש ורקובב

 -עבש םינדמלהו םיבושחה םיתבה-ילעבמ דחא ,ךורב 'ר תייוולב ,םהרבא 'ר

 םימועז ויפעפעו וכוליהב געלנו ושובלב לשורמ ,ףירחו חלוממ ידוהי ,הריי

 ןבכ םדא ,לודג םשור שדחה יברה ילע השע אל ותסינכ םע ,הדוא .דימת

 העמק ףופכ ,רשבזלדו המוק-ְךומנ ,"חוכ,מ קוחר ןכזיפדלעדףאו םישולש
 האנכ ,ודגב לע בבר אלל ךא ,הריתי תוטשפב שובל ,לילדו ןטק ןקז לעבו

 ,תובוטה ויניע דוחייבו ,ויטבמ-רבסו וינפ"תשרא םלואו .םכח"דימלתל

 הת ,םיחרואל "דוביכ, דימ השיגה אמא .יל ומסק ,תומלוחהו תוינפטלה

 וחתפ םיבוסמהו ב*ויכו תוריפ ,הפאמדהשעמ ,תינחיר םינבדבוד-תביר םע

 העש התוא לכ .ךורב 'ר ןיבו אבא ןיב החישה הלהנתה ,השעמל .החישב

 ףא ,קתשו וביבס ןנובתהל הברה ,םירוהרהיסופת ,שיובמכ חרואה בשי

 ,םואתפו .ויפ תויווז לעמ שמ אל בבלנהו בוטה וכויח ךא ,עגנ אל "דוביכ,ב

 םכנוצר ,ןכבו, :רמאו חתפ ,הרות לוטיב לע רצימו ונמז לע סחה םדאכ

 ,אבא לש ותזימרל יתינענ ."םירענל אנ"וארק ?יאדווב רועיש עומשל

 שגינ ."רדח,ל ירבחמ םיינש תיוולב יתרזח ןיע"ףרהכו תיבה ןמ יתקמח

 לטנ .םיבוסמל םטישוהו ך"נת-ירפס המכ איצוה ,םירפסה"ןורא לא אבא

 '!'ן| קרפ ,בויא, :הווצמ לוקב קספו וב ףדפדו רזח ,ףדפד ,רפס ךורב 'ר

 הברמל ךא ,יברה ןמ תואל וניכיחו םירפסה תא ,םירענה ,ונחנא ונחתפ

 וניא רמו, :אבא לאש .וינפל חנומ היהש רפסה תא אוה חתפ אל ןוהמתה

 תרמוח, תא שיגדהל שקבמכ ,"ןניקסע בויא רפסב אלה ?ורפס תא חתופ

 :ןמצע םע חיסמכ ,הקד הממד לוקבו הוונעב םהרבא 'ר בישה ."בצמה

 תשולש ,ונילע עיבצהו ,"דומלל םתעש העיגה התע ,יתדמל רבכ ינא,

 -יאלמ הז םע דחיו העמק םישיובמו םילוהב ,םיסנוכמ ובשיש ,םירענה

 ותרעהב וארש ,םיתבה"ילעב םג והמת .יברה ירבד וזמרי המ לא תונרקס
 'ך לאש .ויפ אצומל ופיצו הרהוי לש ץמשמ הלעמלו הוואג לש תינימש

 בותכה תא וינזאב אורקל ונקפסה אל "!קרפה חתופ דציכ, :םהרבא

 ,ופוס דעו ותליחתמ קרפה תא הפ-לעב ארקו חתפ אוהו ומות דע ןושארה
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 ,רבסה"ירבדב גילפהו האירקה תא םייס .שגרבו המעטהב ,ברעו ךר לוקב
 ריש אלב ,הפדלעב בושו ,בותכ רחא בותכ ריבסהו שריפ ,תירבעב תירבע

 ןח אלמ שוריפהו .דחא ביתכו ירקב אל ףא ,תחא הביתב וליפא לשכ
 ך"נתה ירדח לכב האילפמ תואיקב רמוא ולוכו תוקמעו תוטשפ ,תוקיתמו

 -תב לאשו ותולעפתה ישגר אבא רצע אל .וישוריפ-ישוריפו וישוריפ לע

 אוה ףאו ,הפר הפשב םהרבא 'ר בישה "%הפילעב בויא 'ס. :ההימ

 "? אל עודמ, : ההימתב

 ,ומוקממ ךורב 'ר םק ,םירפסה תא ונרגסו קרפה תא ונמייסש רחאל

 "אמק אבב, לש םיכרכ ינש איצוהו שפשפו שפיח ,םירפסה-ןורא לא שגינ

 ויניעב קלדנ תוחצנתהו תובבוש לש קרב .םידימלתה ,ונלו יברל םרסמו

 .ךחוכ תא ,םהרבא 'ר ,וישכע אנ"הארנ :רמול שקיב וליאכ ,ךורב 'ר לש

 .רפס אלב ,רמולכ ?םיטושמ אלב תוחשל זעת דומלתהיםיב םג םנמאה

 קרפב החתפ ,תכסמה תא םהרבא 'ר לטנ "דכה תא חינמה, :זירכה דימו

 -יהמב תודצרמ תורוויחהו תוקדה ויתועבצאשכ הלק העש הב ןייע ,בוקנה

 ד-אמשה ודי לע ושאר ןיעשה ,וחצמ תא טמיק ,הרושל הרושמ תררחסמ תור

 -תההו המיחלה יכרד תא לקושה ,קהבומ יאטמחשכ ,תובשחמב עקשו תיל

 ,תכסמה תא וינפ לעמ קיחרה עתפלו ."ברקה הדש, הארמל ולש תוננוג

 ץיצמ אוהשכ ,ופוס דעו ותליחתמ ,ןושארה ףדה תא הפ-לעב ריבסהו ארק

 בושנ ,םירענה ,ונחנאש שקבמו בישמו לאוש ,םיעמושה רבעל ץיצמ וניאו

 תדרל ולכות אל, ,ריעה ,"ןוגינ אלב.  .ןוגינבו ףדה תא ומע דחי ארקנו

 ןוגינב ,תוניתמב םיחלוק ,םדוקמכ ,ולש רבסהה"ירבדו ."ןיינעה קמועל

 םיריאמו םיכשומ ,תעדה לע םילבקתמו בלה לא םיסנכנ ,טיטרמו טבוצ

 .םתוקיתמבו םתולילצב ,םתוטשפב םיאילפמו

 'רו ,םויה-ירהצל הבורק העשה התיה רבכ ףדה לש ומויסב ונדמעשמ

 -פהל תוא ןתנ ,חור-תרוקו הוודח בורמ םעפה ונרק םימועזה וינפש ,ךורב
 יתש תא חקפ ,תוקומע םשנ ,התה"סוכמ תועימג המכ םהרבא 'ר עמג .הקס

 -ימל םירחוסו םינוק .תיבב הררתשה הדבכ הממדו החוורל תובוטה ויניע

 .םהיתואירקל עמש אלו םהל העש אל אבא ךא ,תיבה תלד לע וקפדתה םהינ
 ,לשמ .םימסקומכ ובשי ךורב 'רו יבא םג אלא ,םירענה ונחנא קר אל ,המוד

 בוש והירהו ויטהלב השע ,וניניע דגנל הלגתנ ,ל"ר ,"םיטהלרהשוע, הזיא
 לעבו םיגונ"םירוויח םינפ לעב ,המוק"ןטק ידוהי -- םדאה דחאכ ונינפל

 תאזו ,ךרה יבל רתסבו .ולמעמ חנו וסוכמ עמוגה ,םיטמק-שורחו הובג חצמ

 -תנש ,םיקידצ ו"למ דחא אלא םהרבא 'ר ןיא אמשו :יתרהרה ,הפי רוכזא

 !יבר לש ותומדב ונל הלג
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 קוחצ-תבבו סומינב חרואה לא הנפ ,הקיתשה תא רזפל אבא שקיב

 -רבא 'ר ךייחתנ הלאשה עמשל "? םיאנתה חוכמ המו, : לאשו תוביבח לש

 אוהו וייחלב הלע המ-קמוס ,ותכובמ לע דיעהש ,לק לועיש עימשה ,םה

 !דומילה רקיעח זםיאנת ךייש המ, :םוגמגב טעמכו לוק תכמנהב בישה

 -תרכה ."ינוחפקת אלש םכילע ךמוס ינירהו ,תונוזמ תצקו הרידל ינא קוקז

 ןכומ יכו שממ םימדב ול ולע הלא םיבוצק םיטפשמש ,וב התנע וינפ

 דבלבו ,ארמג לש םיפד תורשע המכ דוע םוקמב וב שרפל היה ןמוזמו

 -תכרב לטנ ,ומוקממ םקו וירבד םייס .הז עגיימ ןתמוזאשממ והורטפיש

 הלגעל ץאו ,םירענה ,ונילע בוטה וטבמ ההשמ אוהשכ ,ונלוכמ הדירפ

 אמאו אבא ושקיב .ךרכבש ותיב"ינב לא וריזחהל ידכ ,ץוחב התכיחש

 ברקמ הדוה אוה ךא ,םיירהצ-תחורא ונתא דועסל והונימזהו ודעב רוצעל

 .אציו םינפדרואמבו בל

 ג

 ,ונייה םירענ הנומש .םהרבא 'ר לצא דומילב ונחתפ תוכוסה"גח רחאל

 -תיבבש היובח הניפב -- "רדח,ה לש עובקה ומוקמו ,םיינע"ינבו םיבוטדינב
 ארמג ובורו םיאיבנ וטועימ -- דומילהו ."לוש.,ה ,חוורמהו לודגה תסנכה

 תועש הרשע םיתשכ .הדגא-ירבד ,םייברעה-ןיב תועשב ,טועימבש טועימו
 םינוכר ונבשי ,החנמ-תחוראלו םיירהצ"תחוראל תולק תוקספהב ,הממיב

 היהש ,לודגה תסנכה"תיבב םיאולכ ,רצה ןחלושה לא םיקותרו םירפסה לע
 .תושמשהדןיב תועשב רקיעב ודחפ ונילע ליטהו םויהי"תועש בור םמוש

 הדמתה ,תוקיבד בורמ ונרק וינפ םהרבא 'רו ףד ףדר ףדו קרפ ףדר קרפ

 םיחנומ םירפסה -- ותטישל אוהו .םדאה תבהאו הרותה תבהא -- הבהאו
 ןועש ,ודיצ לע הטומ ושאר ,הצחמל תומוצע ויניע וליאו ,םיחותפ ונינפל
 ךותמ ומכ םיחלוק וירבדו תילאמשה ודי לע םעפו תינמיה ודי לע םעפ

 ויה המוד הסיפת ילעב םירענה לכ אל .ןח-תוונעבו ךורב ,עבונה ןייעמ
 .ומות דע ןיינעה גישה אלו יברה לש ותעד ףוסל דרי אל ינולפש שיו

 ויה םירבדהש דע ,ןבללו ריהבהל ,שרפלמ םהרבא 'ר האלנ אלו ףייע אל
 .דחי םג שלחהו ףירחה לש ובל לא םיסנכנו םירורבו םיריאמ

 'ר הליג אל ,"רדח,ל רענ רחיא .לובג העדי אל ותונרתו"ותוניתמ

 היה ,ךכל הביס ול שי יאדווב .וב רעג אלו זגור לש לק ןמיס ףא םהרבא

 שח אמשו !ותרזעל וקקזנש ,םילמעה וירוה תושרב רחאתנ אמשו .רמוא

 היה הז רבד !הרות דומלל הבאי אל ידוהי רענש ,ןכתיי םולכ !ושארב
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 וילגר תתכמ םהרבא 'ר היה ,"רדח,ה ירענמ רענ הלח םאו .ותניבמ בגשנ

 ,םילפאה ףרוחה-תולילב ןיב ,"רדח,ב דומילה םויס םע ,הלילה"תועשב
 ותיב לא אבו םיקינחמהו םימחה ץיקה-תולילב ןיבו ,םיגלשומהו םירקה

 -ירבדב וחור רזפמו הלוחה לש ותטימ דיל בשוי היה הליחת .דימלתה לש

 ךשמב ריסחהש תא ודמלמ ךכ"רחא ,הנח רב רב הבר ירופיסבו הדגא

 ,םשה ןעמל, :וינפל וננחתה דימלתה ירוהש דע ,ריבסמו שרפמ ,םויה
 ,וילעו תרחואמ העשה ,הלוחה לש םילדה ויתוחוכ לעו ומצע לע םחרי

 םהירבד לטבמ םהרבא 'ר היה ."ומוי למעל םוק םיכשהל ,יברה לע רמולכ

 לגוסמ םולכו ךורא הלילה !רחואמ ךייש המ, : בבלנ ךויחבו םעונ-יכרדב
 הרותהו זתועש שמח"עבראמ הלעמל ויפעפעל המונת תתל לארשימ םדא

 הוושה -- 'הלילו םמוי וב תיגהו :וניווצ שוריפב אלהו ? הילע אהי המ
 ."הלילל םוי בותכה

 תמכשהב ,םימיא דחאב .וניניעב הדיחל םיתעל התיה ותונחלס תדימ

 לא ץרפתה ,םירפסה תא ונחתפ ךא ,הניש תוכוסנ וניניע דועב ,רקובה
 עדונש ,הרייעה ירישעמ דחא לש ומרכו ונג רמוש ,ךוראה יאלוקינ "רדח,ה

 תורזמ ויניע ,עיזמו ףשונו םשונ יאלוקינ סנכנ .ותונצמקבו ותועשרב

 םהילע לע ,םיפיזש ןפוח יאלוקינ קיזחה תחאה ודיב .םיבהל וינפו המיא

 ונלש "איבצמה, -- היינשה ודיבו ץעה ןמ ופטקנ התע הזש ,םיקוריה
 ןיינמ יצחבו הלוח השאב לפוטמה ,ינע רלדנס לש ונב ,ומצעבו ודובכב
 העורק ותצלוח ,עקרקב תושובכ ויניעו לפשומ שארב רענה דמע .םידלי
 תתפ .ףדינ הלעכ דעורו קומס ולוכו ושאר לע ול טומש ועבוכ ,המורפו

 קוחצב הלמ לכ הוולמ אוהשכ ,תשבושמו הצוצר שידיאב רפיסו יאלוקינ

 גהונה ,הזה *טישכת,ה רחא ינא בקוע םימי המכ רבכ, :םשוגמו סג

 קמחתנ ילזמ עורל ךא ,תמדקומ רקובדתעשב ונלש ןגה לא "ץיצהל,
 חילצה אל םעפה .יאנסכ גלדמו ץפקמ ,רוחבה אוה זירז ,ןכא .ידיל תחתמ

 ,םיפיזש םישודגו םיאלמ ויסנכמ-יסיכו ץעה לע בשיש העש .ידימ טלמיהל
 אטיב וז הנורחא הבית ."פנגה םכינפל והירהו ויסנכמ ילושב ויתספת

 אוהשכ ,םינפ יתשל תעמתשמ הניאש ,הוואגבו הריתי השגדהב יאלוקינ

 אנ"ואר :תיכוהל שקיב ומכ ,ויפמ ץרפ וריר יכ דע 'פ' תואה תא זיתמ
 אולמב קחצ בוש ,ויתורבדמ יאלוקינ םייס !םכנושלב יתואיקב ואר םג

 .יברה לש ונידיקספל הפיצו ,םיליפנה"ינבמ דחאכ ותמוק לכב בצינ ,הפה
 שירחמ ,שפנ"הווש ,התוחינב תבשל םהרבא 'ר ףיסוה העש התוא לכ

 וניאו ענ וניא םהרבא 'רש ,יאלוקינ ןיחבהשמ .בוטה וכויח תא ךייחמו

 לש ועבוכ ףטח הברה תויהש אלב .סעכמ ומידאה וינפו תושק הווכנ ,עז
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 : תצרדתמחב תולמלממ ויתפששכ ,םלענו ומוקממ רקע ,"בנג,ה רענה

 ,םהרבא 'ר לש ויוניכ אוה -- ןלטב' ,ןלטב' :רמולכ ,'ןלטפ' ,'ןלטפ'
 .עיגה יאלוקיג לש תולרעה וינזא לא ףאש

 תא הסיכו הנטק הפיכ איצוה ,ומוקממ םהרבא 'ר םק ,יאלוקינ אצי ךא

 תא קביח ךכ-רחא .שאר"יוליגב ו"ח ראשיי אלש ידכ רענה לש ושאר

 האר ,תאז קר ינב יל אנ"הדיגה, :תיהבא המיענב ולאשו ךורב רענה

 הלאשה עמשל "!תיבב תירחש"תפ תדעס םאה :תמאה תא רמול ךיתעבשה

 ןהמ תחאש ,וידי יתשב וינפ שבכו תכשוממו הכורא הבביב רענה ץרפ
 תמליאה ותבושת תא םהרבא 'ר לביקשמ .םד בוז דע העוצפו הטורש התיה

 ,אנא (!וידימלת לא הנופ היה ךכ) ינב, :רמאו ונילא הנפ ,רענה לש

 הפי ורכז ,ולטבתת לא םשה ןעמלו םכינפלש םירפסב הלק העש ונייע

 תא םהרבא 'ר לטנ ."דימ בושא בוש -- 'הבורמ הכאלמהו רצק םויה, יכ

 בורב .אציו ,יכבב ררממו להובמו לוהב העש התוא לכ בצינש ,רענה

 המ ,שחנל ונלחתהו םירפסב ,ןבומכ ,ונייע אל ונתושגרתהו ונתובבוש

 ? ןגה-לעב ידיל וידידומב וריגסהל ךלה אמש .תושעל יברה שקבמ םצעב
 תונוש תורעשהמ תורעשהב םיעשעתשמ ונא דועבו !ויבא ידיל אמשו

 ססונתה ושאר לעש ,רענה םע םהרבא 'ר רזח ,תויתודלי סרכ"תורבסבו

 הירט הינמחל -- הינשה ודיבו תשובחתב השובח העוצפה ודי ,שדח עבוכ
 .תינחירו

 דיצוה אלו םהרבא 'ר תא וזיגרה אל ונלש תובבושהו סדנוקה ישעמ

 ,ןחלסו ותעדב בשוימו ולשו טקש ,ותוניתמב דימת ראשנ אוה .וילכמ והוא

 -תומיב .לובג העדי אלש ,ותונרתו תא ונלצינ תחא אל ?דחכא המלו .וכרדכ
 ,"האור ןיאבו דחא דחא. ,םיתעל "ונמלענ, םיינוגדחהו םירדוקה ףרוחה
 םועטל ידכ וא ,ריעל ץוחמש םיגלשומה םישורבה תורדשב גילפהל ידכ

 ;חמקה-תנחט ירוחאמש רהנה ינפילע ,חרקה לע הקלחהו ףרוח-תלגע םעט

 ,תעגורהו הקוריה הברעב טטושל ידכ -- םיטהולהו םיכוראה ץיקה"תומיבו

 ריצחה-תומירעב שלפתהל ,דוס"ידבכו ירפיידבכ םינג לצב העמק שופל

 ןייה"-יבקי ךותבש ןנערמ שוריתב וננואמצ תא רובשל ,םיתבה תורצחבש

 ?איבצמ,הו .רעיו שרוח לצב םתס שלפתהל ידכ וא ,םירירקהו םילפאה

 לכבש םישעמ םנמא ויה אלש ,הלא םילולעתל קומינו םעט אצמ ףא ונלש
 תא זיגרהל ונא םישקבמ םולכ, :חטובהו םרה ולוקב ןעוט היה הכו .םוי

 לש םקלחמ ונקלח ערגנ המב ךא !הלילחו סח -- !חונהו בוטה םהרבא 'ר

 תועש ששכ קר םהידומילב םיקוסע וללה !ךרכבש תויסאנמיגה ידימלת

 םה םיגהנ ךכל ףסונו ,תוננערתה םשל ,הקספה רועישל רועיש ןיבי ,םויב
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 דםיתשכ ונידומילב םיעוקש ונחנא וליאו .תכשוממו הכורא ץיק"תרגפמ
 ,םויב הלק שפונ-תעשל םייואר ונא ןיא םאה ,םויב תופוצר תועש הרשע

 "!וחאו הדש תממד לע דקרפתהלו דומילה שבוימ טעמ רענתהל ידכ

 "ופא ירוחאמ, ונילולעת לע ונטרו ולבק ףאו ועדיו ועמש וניתובא

 .אושל ויה רתסהבו יולגב םהינוטיר-םהיתונעט לכ ךא ,יברה לש

 לע וריבעהלו ,רוקעל םילגוסמ ויה אל םהרבא 'ר לש ותונרתו"ותומימת תא
 -לתל קינעמ םהרבא 'רש ,לילעב ושחו ועדי םבל רתסב .וצר אל ויתודימ

 -יקבמו ויתועידימ קר אל -- וינפל יבר םוש םהל קינעה אלש המ וידימ
 .ותובידנמו ושפנ יפימ ,וחור תוליצאמ םג םא"יכ ,ותוא

 ותרידב .היוליגמ היה לודג היוסיכ !םהרבא 'ר לש ובל תובידנ ,הא
 ינוע ,תעוושמ תולד הפצפיצ לפאה חבטמהו םיחוורמה םירדחה ינש תב

 ,תפומל ןויקנו רדס םש וררש ןכייפילע"ףאו ,וקעז הניפ לכמ רוסחמו

 יניעב הומת רבדה היהו .ותגוז הלההקבר לש התוצירחו התונדקש תוכזב
 "רכש םהרבא 'ר לבקמ ,הרואכל :ולאשו םבלב םתהימת ושבכ אלש ,םיבר

 ,דובכב לבא םנמא תובחרבו רשועב אל ותיב תא םייקל יושעה ,ןגוה דומיל
 רזפמ םהרבא 'ר יכ ,ועדי דבלב םיטעמש אלא ?ןיינמ וז תוקחדו הז ינוע

 האר אלש ימ ,ןכא .ותיב תסנרפל איצומ אוהשמ רתוי רתסב הקדצ ןתמ לע

 הרוצע המישנב ץר-ץא אוהשכ ,םיבוט םימיו תותבש יברעב םהרבא 'ר תא
 תוינע תוחפשמל איבהל ידכ ,הרייעה לש תולדהו תולפאה תואטמיסב

 םתס וא לדלודמו לד םילבא"תיבל וא הללמוא תדלויל ,םידליב תולפוטמו

 ומוציעבו ,םח שובלמ וא ןוזמ-יכרצמ ,ויסכנמ דריש תיב-לעב לש ותיבל

 םיצע-תליבח שלחה ובג לע אשונ ףא תרוונסמ גלש"תפוסו זע ףרוח לש

 .םימחרו דסח ,הבהא הרמא ותוזח לכש ,רשואמ םדא האר אל ,הקסהל

 ונתיבב "רדס,ה םות םע .דחא רדסילילב ויתיאר ישונאה ויוליג אישב

 .םהרבא 'ר לצא רקבל בגא-ךרדו חושל תצק תאצל הלאשמ אבא עיבה

 רוא קרו רגוסמו רוגס והונאצמ ותיבל ונעגהשמ .ןוצרב ול ונינענש ןבומכ
 אלפל רבדה היהו .םיפגומה םיסירתה יקדסל דעבמ עקב תיששע לש שולק
 ונבבוס הכורא העש !תיבה ןמ ורדעיי רדסה"לילבש ,ןכתייה .וניניעב

 לש הטקשו הבוט תומימח אלמ ,ןנוצו ךר הליל רואב ,תובוחרב ונטטושו

 '4 לש םהיתולוק ונילא ועיגה ,תואטמיסה תחאמ ,םואתפו .ביבאה תישאר

 ,םיינשו םהיתועורזב תוקונית ינש ,וניניע דגנל ועיפוהש ,ותשאו םהרבא
 חמש .הצחמל תומוצע םייניעבו תולשוכ םיילגרב םהירחא םיכלהמ .םילודגה

 סנריפו ,וכרדכ ,םינפ"רואמבו הביחב ונינפ םדיק ,ונתארקל םהרבא 'ר

 .הנמלאה עמורפ לש התיבב 'רדס'ה תא ונכרע, :הריתי תוטשפב ונתהימת
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 תוקוניתה ינש וא עשתה-ןב םלאה הנב !התיבב 'רדס'ה תא ךורעי ימ יכ

 "? הסירעב םילטומה הלש

 ריצפהו ונתאמ הפרה אל ,ותיבב רקבל ונווכתנש ונזא תא וניליגשמ

 .בצע-תבוזעבו םיללצב יורש היהש ,ותיבל ונסנכנ .רוקיבה תא םייקל ונב

 לע הלעוה ןיי קובקב ,םהיתוטימב ובכשוה םידליהו הלק העש האצי אל

 .ןבומכ הפ-לעב ,"םירישה"ריש,ב חתפ ,ןיפוליגב היהש ,םהרבא 'רו ןחלושה

 החוורל תוחוקפ ויניע ,הלעמ יפלכ לשפומ ושאר היה העש התוא לכ

 רש אוה .םייתעבש ברע ותוא התפיש ,הל'הקבר .ותגוז לא רשי תונווכמו

 ,הל ךא ,הלו וללה םילמה ורבוח ותגוז הל'הקבר דובכל וליאכ ,תוקיבדב

 עיגהשמ ךא .ויתודג לע רבועה בהוא בל יקמעממ עבנש ,הז ןוגינ ןווכמ

 -לכיתא שיא ןתי םא -- -- םיבר םימ, :עדונ בותכ ותואל ,ןורחאה קרפל

 יתעמש םינוגינ הברה .םדנ ולוקו יכבב ץרפ ,"ול וזובי זוב הבהאב ותיב ןוה

 ףוריצ אוהו םויה דע יבלב דהדהמ םהרבא 'ר לש ןוגינ ותוא ךא ,ייח ימיב

 ,הוודח רמוא ולוכש ןוגינ ,םעירישו םידיסח"רמז ,ארמג-ןחל לש אלפומ

 .םילמב האטבל ןיאש תובצעו שפנדןוילכ ,םות

 'ך

 םהרבא 'ר לש ורדחמ ונדרפנ (המימת הנשכ) "םינמז, ינש רחאל

 המדא-תדובעל םאו רחסמל םא -- ויבא יקסעל ימו תויסאנמיגל ימ ונינפו

 ךכו .םירוהה לש םהידי תגשה יפל -- רקיעבו ,ובל"תויטנ יפל רענ"רענ --
 -תצובק האצמנ אל :טושפ דחא םעטמ םהרבא 'ר לש ורדחל ץק םשוה

 "ךקי, יבר לכלכל םמצע לע ולבקיש ,םיתב"ילעב ויה אלו המיאתמ םירענ

 התיב תא הסנריפו הנטק תלוכמ"תונח ותשא החתפ הרירב ןיאב .ךכילכ

 הרותב קסעו םידליב לפיט -- "הדגנכ רזע, שמיש םהרבא 'רו םוצמצב

 .תלפוכמו הלופכ הדמתהבו תו?יבדב

 תעד-תולילצ םיאנתה לכב התליגש ,הל'הקבר התיה האלפומ השא ,ןכא

 הננולתה אל ףא איה .בער-תפרחמ התיב תא הליצהו תפומל השעמ"רשוכו
 ךא .חור"ךרואבו הוונעב ,לוקדםלאב לועב האשנו הלרוג לע הלבק אלו
 החתפש רחאל הנשה תיצחמכו םילדה היתוחוכמ הלעמל היה לועהש ,המוד

 תחנאנ איהשכ התנשמ הררועתה תולילה דחאב .הלפניהערכ תונחה תא

 הילע הוויצו תיללכ השלוח אלא וז ןיאש ,עבק קעזוהש אפורה .תחנוגו
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 השולש ואצי אל יכ ,הנחבאב העט הארנכ ךא ,םימי המכ לש הרומג החונמ

 אלא םהרבא 'ר לש ותיב לע קר אל דרי דבכ לבא .התמשנ החפנ איהו םימי

 .לוכה לע התיה הביבחו הבוהא ןכש ,הלוכ הרייעה לע

 ראשנ אוהו ודעב ךשח ומלוע .םהרבא 'ר רבשנ המ דע ,רעשל לקנ

 ,םידלי העבראב לפוטמו הסנרפ"רסוחמ ,עשי-רסחו םינוא-ןיא ,דומלג

 -שממ םע-יטושפ םכותב ,םידידיו םינכש .הנומש ןבכ דלי םהבש רוכבהש

 קוקזש וניבה לוכה ךא ,םתלכי בטימכ וב וכמתו ותרזעל ושח ,ינועה תונכ

 דמעמו הצר אל אטילב ותדלומ-ריעל בושל .שממ לש הזיחא וזיאל אוה

 .וליבשב אצמנ אל הרייעב אוהש לכ

 .וינפל ואבוה תונוש תועצהמ תועצהו םיקחרמל ועמש אצי םייתניב

 -יהקה תחאב ןייד שמשל -- איהו רתויב ול המסקש העצהל רתענ ףוסבל

 תדבוכמ הנוהכ תלבק תעשב םגש אלא .היברסבבש תורישעהו תולודגה תול

 ,הליהקהדיסנרפ לש םהיניעב םינושמו םירזומ םיאנת השולש הנתה וז

 "תה תשולש ויה המו .וענכנש דע תועובש המכו המכ ומע ונתנו ואשנש

 וליאו ,דבלב עובשב םיימוי שמשי ןיידכ ותנוהכב -- תישאר !וללה םיאנ

 םירישע ,דחי םג םינטקו םילודג ,לארשידידליל הרות ץיברי םימיה רתי

 -תועמ הליהקבש םירישעה ומרתי חספ"ברע -- תינש :ףסכ ןיא םניח ,םיינעו

 אלש ידכ ,תונעמו תונעט םוש אלל ,םהרבא 'ר ,אוה םהילע תישיש לככ ןיטיח

 יאנתה אוהו -- תישילש ;רדסהילילב "ךרוע ןחלוש, אלב ידוהי ו"ח ראשיי

 -יתלב םפינוידל אשונו תקולחמ"עלס שמישש ,םלוכבש הומתהו "הנושמה,

 -שהל תוסנל ,הליהקה-יסנרפל ,םהל הלילחו ותונמלאב והוחיניש : םיקסופ

 .הינש השא תאשל ,וילע עיפ

 :יתעמש ,תוחפל ,הנשל תחא םהרבא 'ר לצא רקבמ היהש ,אבא יפמ

 ,םינפ-יאושנל וליפא םינפ אשנ אלו קדצ-ןייד שמיש אוהש דבלב וז אל

 לכל ויה םיחותפ ובלו ודי ,ותיבו הלילו םמוי הרות ץיברהו הרותב קסע

 ידוהי וחתפל ומיכשה םינשה תצורמבש אלא ,םוידהשקו הנמלאו םותי ,לד

 אל אוהש יפילע"ףא ,קידצ לש וחתפ לאכ ,תוכומסה תוליהקהו הליהקה
 הרות ,םינמחר םידוהי. :ותרמא העדונו .ב"ויכו "םידיסח, ,"םיקידצ, סרג

 לודגה תפומה .ידיב ןיא 'םיתפומ' ,ץפח םכבלש המכ עומשל ולכות יפמ

 קר יכ ,הרות ודמל -- 'םלוכ דגנכ הרות דומלתו !הרותה איה רתויב

 ."החנאו ןוגי לכ םכבלמ חיכשת איה
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 -דומלתו םימשדתארי אלא ומלועב ויה אלש ידוהי ,םהרבא 'ר היה הזכ

 ויניע ,תומכח רביד ויפ ,הנובת הגה ובלש םדא ;םיבוט םישעמו הרות
 ,"םינלטב, םתואמ דחא -- עיקרה רהוזכ וריהזה וינפו הרותירואמב וריאה
 .םייקתמ םלועה םתוכזבש



 ןמקילופ .א

 : יאברסבה יווהה ןמ תומד

 ס'האל ליולו 'ר

 םסרופמה קידצה לש ויצלח יאצוימ היה ,רגידמירברד ליולו 'ר

 ,הליפתב ,הרותב :ודיב םישודקה ויתובא תודימו ,ב'צידרבמ קחציייול יבר
 ריכה אלש טעמכו ,וימימ קסע אל םלועה תויווהב .תוגהנתהבו תודיסחב

 דוחל הרותל םיתע עבקו ,ארובה תדובעל שידקה ונמז לכו ,עבטמ תרוצ
 -- ןאיובמ ר"ומדאל תופוכתהו תורידתה ויתועיסנל ץוחמ ...דוחל הליפתלו
 !ארמ הימק אדבעכ וינפל דמעש

 לצימהירזנ םע ,ויקודקדו ויטרפ לכל יאב'צידרב דכנכ גהנתהו שבלתה

 תוצק תא םיסכמ הפיטק יקלח רשא ישמ לש ןטפקב ףטעתהו ושאר לע
 ארובה תדובעל ,רחש םע ,המכשהב םוקל ,היה שדוקב וכרדו ...וילוורש

 תומיב ןהו המחה תומיב ןה ,הרק הוקמב רהטיהל םידקה ..תוצח-ןוקיתלו
 תותיכה לכמ םידיסחש ,"ןילורדנוח,ד תסנכה-תיבל אובל רהמלו ,ףרוחה

 םירחאמה ןמ היהו .םהיניבש תועדה"יקוליח תורמל ,אתווצב םש ורד םינברהו

 -תיב ילתוכל ץוחמ דמע תופוכת .ןמז רחאלש ותליפתב ךיראהלו תאצל
 "םירבועה ,םידוהיהמ םימחר שקיבו ,ןיליפתבו תילטב רטועמו ףטועמ ,שרדמה

 "וכרב, פ"הכל דיגהלו ןורחאה ןינמה תא םילשהלו סנכהל ,םיבשו

 ...! "השודק,ו

 תובהלתהב ובלמ האציו ,הכורא יד דימת התיה ותליפתל הנכהה

 -תוטשפתה ידיל ותוא האיבהש 1!יו ,יו ,יו :ןיעמ האירק תולוק יווילב ,הרומג
 תרחואמ העש דע הכשמנ -- אתכיראה ותליפת .תוחוכה תסיפאו תוימשגה

 ,ליחרתשא ,האל ותשא המצע לע הלטנ ותיב תסנרפ תגאד .םיירהצה ירחאש
 .השמו יול הינב םע תופתושב םיגיראל רחסמ"תיב הלהינש ,תינרגתו תיחקפ

 דיסחו וינע ,ןותמו טקש ,ךרד רשיו םת שיא ליולו 'ר היה ועבטמ

 ענמנ ..םילכה לא אבחנ היהו רוביצ יניינעמ קחרתה ,םדא לכל םינפ ריאמו
 .תוירבל חונ היהו "תועדו תונומא,ב םיחוכיווב סנכהלמ

 יששה םויב ,ותבשב תבש ידמו תודיסחו םידיסחל זכרמ היה ותיב
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 ביבסמ ובשיו דימת ותיבב וסנכתה ,.הנושארה תבשה תדועס ירחא ,ברעב
 לכל יכ-םא ,תיאניזירה אתלשושהמ ,הרוגידאסו ןאיוב ידיסח ,ונחלושל

 תספוק יפסכ תקולחו תלהנה תולאשב אתגולפ-ילעבו םיבירי ויה לוחה תומי

 דכנהו םידיסחה ןקז דובכ ינפמ םלוא -- ,המודכו "סנה-לעב ריאמ יבר.
 תרות עומשל ואב ,םהיניב עגרל םידדצה ומילשה ,ליולו 'ר יאב'צידרבה

 הרוש הניכשהו םהיניעב דבוכמו בושחו שיאה היה ןקז יכ ,ויפמ תודיסחה

 .ותיבב

 דובכל דוביכב םידיסחה ינפ תא הלביק ,תיבה תרקע ,האל ותשא

 לע, תוכרב םשל ,תוגועו תוריפ ינימ לכמ ןילבתו תינשבוד :ןוגכ ,תבש

 תוקספהב !"לאילחנ ןתמ ילבקמכ, תבש גנועמ ונהנ םיבוסמהו ,"היחמה

 וחמיש ,םידיסח ירופיסו םימכח-ידימלת לש ןילוח תוחישו הרות ירבד ןיבש

 רשא ,םיקומיצ"ןיי סוכ לע םייחל ותשו "דוביכ,ה לש םעט"בוטמ םבל תא

 ! שדוק תבש דובכל וידידומב ןיכה .ומצעבו ודובכב ליולו 'ר

 רודגיבא יבר אבסה לש ויתורימז ומרג שפנ גונעתו תיאליע תובהלתהלו

 ,םינוגינ המכ לש יוויל םע "שדקמ לכ,ב תוביסמה תא ומיענהש ,וינבו

 חורה-תוממורתה ידיל םתוא איבמה ,םידיסחה לש םמעטלו םנזאל םיברעה
 .!"ךתוכלמב וחמשי,ה טרפבו תוימשגה-תוטשפתהלו

 ידיסח דוקירב הירבחה הדרפנ שדוק תבש לילב תרחואמ יד העשבו
 -תיבב ףסומ תליפת ירחא ,ותרחמל בוש שגפהל ידכ ,הז "תבש גנוע,.מ

 .תודועס שולשב הנטק הקספהבו "הברדאשודיק,ה תעשב ,ןשיה תסנכה

 ופסאתה ןאיוב ידיסח !הליבחה הדרפתנ "הכלמ הולמל,ל תבש"יאצומבו

 ב"ושה לצא ארוגידאס ידיסחו ...רבוטיויס השמ 'ר ינאיובה ברה תיבב

 .ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא :גהונ וגהנמכ םלועהו ,ןואג לארשי 'ר

 אוה דדובתמ .לוחה תומיב ,ןידדצל הטונ וניא :ותטישל ליולו 'רו
 םיסנכתמ ובש ,שדוק-תבש םויל ,בוט ולוכש םויל אוה הפצמו הכחמ ,ומלועב
 םירוש הניכשהו םולשה ,ארוגידאסו ןאיוב ידיסח :ותיבב הירבחה ישנא

 ! אתווצב אתכלמדתבשה ויזמ םיִנהנו םהיניב



 תיז ריאמ

 תינויצה היברסבב הנורחא הנש

 (ש"ת -- ט"צרת תנשמ תונורכז רורצ)

 ,הנושארה יתוחילש וז התיה .הינמורל תוחילשל יתאצי 1939 ינויב

 יא .("הקובא.) תילארשיצרא הצובקב הדובע ייח לש םינש עברא רחאל

 תונוילעה תשגרה רודח יתויה ףא לע ,תממורמ התיה יתשגרהש רמול רשפא

 תונויצל רעונ ךוניחב קוסעל :ידיל רסמנה בושח דיקפת לש תוירחאהו

 ,לארשי-ץראב שחרתמה תא הינמורב ידוהי רעונל ריבסהלו תויצולחלו

 .ונישעמ ,ונידיקפת

 הכו םישק הכ םינינע ריבסהל הרורב הרוצב ןתינ דציכ ,תמאבו

 תא םילגנאה ונל ומרת ץראה ןמ יתאיצי ינפל רפסמ תועובש ! םילפרועמ

 תימשרה הרוצב ןילרבמ'צ תלשממ העידוה ובו ,הצמישל רוכזה "ןבלה רפסה.

 רמולכ ,םינש שמח דועבשו רופלב תרהצהל תשחכתמ איהש רתויב הרורבהו

 .ידוהי טועימ םע ,לארשי"ץראב תיברע הניתשלפ תנידמ םוקת ,1944 סרמב

 םתמחלמב וכישמהו ,וז החטבהב ףא ובשחתה אל תויברעה תויפונכה םלוא

 .תולבח ,תותצה ,חצר ישעמב ,בושיה דגנ

 המוח, יבושי לש ףסונ רפסמ .ןבלה רפסה דגנ המחלמ זירכה בושיה

 ,ל"צא לש םינושאר םיזורכ ועיפוה ךדיאמ .וז הריזגל הבוגתכ ומק *לדגמו
 תמחלמ :הז לכל ףסונו .'וכו םייברע םיקוושב תוצצפ :םיבר חצר ישעמו

 התיה אל ירמגל ,ןכא .ךיריצב םייקתהל דמעש ינויצה סרגנוקל תוריחב

 תא שוגפא םימי המכ ךות הנהש הבשחמה ףא לע תאזו .הבוט השגרה יל

 רבכ אצמנש החפשמה ינב לכמ ידיחיה זא יתייה) יתחפשמ ינבו ירוה
 .םתוא שוגפאש הבשחמהו העונתה יכינחל יתבהא ףא לעו ,(ץראב

 ו גיצנדב רלטיהל ורתוויה .דאמ השק היה הפוריאב ינידמה בצמה םג
 ונייה םידוהיה ,ונא ?ןורחאה עגרב ללוחתי והשמ בוש וא ,המחלמ היהתה

 םלועה לע םייאש הזה םויאה טויסל ץק םשויש וניצר .רתויב השקה בצמב
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 םלועדתמחלמ ,המחלמ :ךדיאמו -- ונמע לע הנושארה הרושבו ,ולוכ
 ? רמגיהל לולע הז המב ונא םיעדוי םולכ

 הצנטסנוקל יתוא העיסהש הינאה התיה ,הלא תושגרה ףא לע ,תאז"לכבו

 90%ו ,המש "היברסב,, ,השידח תינמור הינא התיה וז .םוקמ ספא דע האלמ

 םהיתוחפשמ תא רקבל םיעסונה םידוהי תואמ -- םידוהי ויה היעסונמ

 םיאצויה םיחילש המכ םשו הפ ,(ןילופ רקיעב) ןילופב וא הינמורב

 ,תחוורמה ,הלודגה הינאה ךותב המיענ השגרה .םינוש םיינויצ םידיקפתל

 אלא 'בדו 'א תוקלחמב םיעסונל קר אל ,תירשפאה תוחונה לכ תנתונה
 ."םיריית, תקלחמ הנוכמה וזב ,ונומכ ,םיעסונה הלאל םג

 תוריבב םג המ ןמז ונגע םהבש םימי ,םימיענ העיסנ ימי השימח רחאל

 ,הצנטסנוקל טהול ץיק לש ןושאר םוי לש ורקובב ונעגה ,הירדנסכלאבו
 ירבח םע הנושאר השיגפב ,טסרקובב רבכ ינא ןכמ רחאל תועש המכו

 תוינכות יתנכהו ירדחב ימצע תא יתרגס ,תרחמל ."הינודרוג, תוריכזמ

 ,ינידמה ונבצמ לע םירבסה ןכו העונתל ףיקמ רזוח בתכמ ,ץיק-תונחמל
 .דועו ונתבוגת יכרד ,ןבלה רפסה תוריזג

 אצוה רשא זורכ לש ומויס היה הז "וליפעי םיליפעמה ,ונבי םינובה.

 םיצולח רמוא הווה ,םיליפעמה .ןבלה-רפסל הבוגתכ ימואלה דעוה י"ע ץראב

 הינמורב ןאכ ינא וישכע .תושקה תוריזגה ףא לע םיכרדה לכב ולעי רשא

 תורחא רעונ תועונת יכינח םע דאי היכינחמ תואמש ,העונתה ירבח ןיב

 תונושארה תולועפה תחא ןכאו .הצרא ליפעהל םיננוכתמ ,םידוהי םתסו

 םיליפעמ תואמ לש םתאיצי התיה יאוב רחאל דימ טעמכ יתלקתנ ןהב

 .לארשי ץרא לא רחא למנ אוהש הזיא וא הנילוסמ תדחוימ הינאב

 תוחתפתה ךרד םש יתייה אלש םינשה עבראב איה ףא הרבע הינמור

 -קומידה יכרע לכב הגיסנ ,הרוחא יארפ עסמ :הלוכ הפוריא תא הריכזהש

 .(היגמורב ידמ רתוי םישרשומ םעפ ףא ויה אל רשא) םזילארבילהו היטאר

 אזוק-הגוג לש ותלשממ ,ימשיטנא ןוטלש לש דאמ הרצק הפוקת התיה

 לוראק ךלמה לש תישיאה הרוטאטקידה ןכמ רחאלו ,1938 תנש תישארב

 רבתסה םלוא הלוכ הינמור תודהי י"ע שממ הלצהכ הלבקתה רשא ,ינשה

 רשא ,לארשי יררוצ לש תוריזגה .דאמ תיסחי התיה וז הלצהש רהמ שיח

 ואפקוה טושפ ןה .דימ ומשגוה אל םגו ולטוב אל ,דאמ רצק ןמז וטלש

 תינמרגה העפשהה ןיב תושק הקבאנ הינמור פ"כע .ןיגוריסל ןתוא ומישגהו

 תודשב ,םיקחרמב ץרחיהל דמע הדיתעו הנידמה לש הלרוגו תיטירבה וזל

 .ליחתה אל ןיידע זאש ברקה
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 "הינודרוג, התיה ,הינמורב תויצולח-תוינויצה רעונה תועונת לכמ

 התשעו הנשיה הינמורב תינוניב הדמע הספת ,היברסבב רתויב הקזחה

 ןכ ינפל םישדח המכ ודסונ םש ,הינבליסנארטב דבלב םינושארה הידעצ
 .דועו הראושימיט ,'זולקב הינודרוג לש םינושארה םיפינסה

 ,טסרקובב םינינעה לש ןושאר רוריב רחאל דיימש ,אופיא ,יעבט הז היה

 תרטמ .היברסבב ונלש םיבושחה םיזכרמה ינש ,יצלבלו בונישיקל יתאצי

 לש םיחילשה דחאש חיטבהל ילע היה תישאר .הלופכ התיה העיסנה

 ,(תעפי וישכע) ןורשה .בקמ ינורשה ךורב ירבח הז הרקמב ,"הינודרוג,
 תורשפא חיטבהל ,תינשו ,םייקתהל דמעש ינויצה סרגנוקל טדנמ לבקי

 .ץיק תבשומ לש המויק

 התוגיהנמו הגלפמה םע ימינפ מ"ומל הנותנ התיהש הנושארה השרפה

 רתוי הברה היה ינשה ןינעה .םידדצה ינשל ןוצר עיבשמ ןפואב הרדוס

 יתרוסמ תויהל ךפהנש לעפמ ,רתויב בושח יכוניח יעצמא ,ץיק תובשומ .רומח
 רטשמה ללגב תרחא הרוצ ולביק ,םינשה לכ ךשמב רעונה תועונתל

 הבשומ לכש יל ורפיס הינמורמ ועיגהש םילועה .לוראק לש יטסישאפה

 תרישל ,יתכלממ ךוניחל גאד רשא ,הלשממה םעטמ חקפמל הפופכ התיה

 םלוש רשא ,דחוש תרזעב קרו .'וכו "ךלמה יחי. תאירקל ,רקוב לכ ןונמיהה

 ץיברהלו ונלש תוליגרה תולועפה תא םג ריבעהל תורשפא התיה ,תועיבקב

 תיתכלממה העונתה לש רעונ-הנחמ לש הווסמב תיצולחו תינויצ הרות

 .ינשה לוראק ךלמה לש

 יוניש לח םייתניבש ,אקע אד לבא ,הז רודיסל הנשה םג םינכומ ונייה

 חפיקתה הרוצב וטילחה רעונב םילפטמה םייתלשממה תודסומה .הערל ףסונ

 ןוישר ונתנ אל .ידוהי רעונ תונחמ לש םמויק תא ללכ תושרהל אל רתויב

 ..? תושעל המ -- ןכבו .אל םיכירדמ םגו הלא תונחמל

 ,ןירשימל ךלה לכהו ימוקמ ןוישר גישהל וחוכ הסינ "ריעצה רמושה,

 תמקהב קוסעל וליחתהו הנידמה יקלח לכמ תורענו םירענ ףלא וסנוכש דע
 וכזש הלא לכ .דימ וקרפל הדוקפה האב,ןכמ רחאל תועש שמח .הנחמ

 תחתמ וליאכ ומלענ ,הנחמה תמקה רשפאל ידכ ,םירכינ דחוש ימוכסב

 וגאד רשא םיימשיטנא לש תומעזנ תויומד ועיפוה םמוקמבו המדאל

 .םקש תמועלכ םלעיי הנחמהש

 תידוהי ד"וע לש התרזעב המוד ןוישר תגשהב בונישיקב יתלפיט ינא

 יזכרמ םוקמ הספת ,"ןויצ יריעצ,ב הרוסמ הרבח התיה תידוהי .ד"יה רלג

 ינפל דוע ."הינודרוג,ל שפנו בלב הרוסמ התיהו הגלפמה תוריכזמבו דעווב
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 היהש םעפ לכ הדי-לע רזעהל וניכז ה"צרת--ג"צרת תונשב הצרא יתיילע

 התנענ םעפה םג .וכו תונוטלשל הינפ ,הרזע איהש וזיאב ךרוצ ונל

 -הנחמ אל) עוגרמ םוקמ ןגראל ןוישר אוהש הזיא לבקל וניצר .יתשקבל

 בונישיקב גישהל חילצנש וניוויקו שאראלאק י"ע דחא רפכב (...שרופמב ץיק

 תידוהי .ינאקשאפב גישהל וחילצה "ריעצה רמושה, ישנאש ןוישר ותוא

 לע ונל עדונ םייתניב .ידמ רתוי תצק ךרא רשא לופיטב הליחתה רלג

 דיב םלושש דחושה תורמל ולחנ "ריעצה רמושה, ישנאש רומחה ןולשכה

 .הלפנ ונחורו -- הבחר

 ךרדב תכלל םג וניסינ ץיקדהנחמ ריחמ לכב םייקל הריתחב ,םלוא

 מ"ק 12 קחורמ ןטק רפכ) יניאסיו לש םימרכה ןיב ונל התיה .היינש

 רבודמו ילוי שדוחב דאמ התחפ הדובעה .הנטק הרשכה תצובק (יטשנלטמ

 .זעונ ןויער הלעה והשימ .התיבה םיצולחה חולישו הצובקה לוסיח לע היה

 הרשכה תצובק לש הווסמב םייקל ונל ושריש םרכה ילעב םע םירבדב אובנ

 היהי םא ,והשמ םלשנ וליפאו םולשת םוש שורדנ אל .ץיקה תבשומ תא

 .יחרכה

 ויהו ונתשקבל דבכ בלב ומיכסה ,הקשורטפ תחפשמ ,םרכה ילעב
 ךכ לע :ןיטולחל טעמכ ורמגנ םימרכב ץיקה תודובע .ךכל םיקומנ םהל

 תודוה קרו הדימה לע רתי הרשכ התיה אל המצע הצובקה .דחא לכ עדוי
 ,בייהרואמ ידוהי םע תיסחי תודידיב היה ("טקפרפה,) זוחמה ביצנש ךכל
 .תוערפה אלל םוקמב םייקתהל הצובקה הלכי ,הקשורטפ תחפשמ דידי היהש

 !וישכע היהי המו

 ,הצולח םעפ התיה הקשורטפ יול לש ותב .ןאכ םג הרזע לארשי"ץרא
 ש"ד החפשמל יתאבה .(הילא יתכייתשה ינאש הצובקה) "הקובא,ב הרבח

 ביבא-לתב תב התיה ,ןקזה הקשורטפ ,רגובמה חאל םג .התחפשמו תבהמ
 זרפומ םוכס םולשת ךותו םיבר םיסוסיהב הככו -- ש"ד יתאבה הנממ םגו

 ועסנ םיצולחה .וז תושרל וניכז -- הלא םימרכב ןסכאתהל תוכזה רובע דאמ

 יכינח םירגובמ תצקו םידלי 50--40 ואוביש ךכ לע רבוד םמוקמבו םהיתבל

 הארו (יתחכש יטרפה ומשש ינשה וא) הקשורטפ יול עיגה וליא ."הינודרוג,
 ורהנש ,ךרעב 18--17 דעו 12 ליגמ לחה םיליגה לכמ םידליה תואמ תא
 קסעה לכ לע םחנתמ יאדווב היה ,יניאסיו לא הקספה אלל םימי 2--3 ךשמב

 לש תוריל רשעמ רתוי תצק) ייל םיפלאה תרשע תא ונל ריזחמו השעש

 תורענו םירענ 50 םוקמב השעמל .הרידירכשכ ול ונתנש (םהה םימיה

 ..ךכל לליפ אל ןנתאמ שיא :תויולג דיגהל ילעו הרשעדיפ ואב
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 -תועונת רתי לש ומכ "הינודרוג, לש תובשומה לכ :הטושפ הביסה

 קחרמב ,ץמאינ-היטאיפ וא הרטאו-הנרודב םיטפרקה ירהב ונגרוא ,רעונה

 בורל הרשפיא אל הרקיהו הקוחרה העיסנה .היברסבב העונתה יזכרממ בר

 לכל היהנש הקשורטפל יתרמא רשאכ .תובשומב ףתתשהל העונתה ירבח

 .האמל בורק היהנ יאדוובש יבלב יתבשה ,תורענו םירענ םישימח רתויה

 -ינסמ עיגהל תורשפאהו םוקמה תברק לבא ,הככ בשח אוה םגש דאמ ןכתייו

 ,תורחא תונטק תורייע תורשעו בייהרוא ,בונישיק ,שאראלאק ,יצלב ומכ םיפ

 םא יכ םידדוב םידיחי אל ועיגה םוקמ לכמש ךכל המרג הבשומל ,הלגעב

 .תואמבו תורשעב ,םימלש םיפינס

 ,יסאי ומכ םיקחורמ תומוקממ ועיגה םידיחימ רתוי םגו ,םידיחי

 ,'זולק ,'זדמ ,תדבוכמ תחלשמ זא התיה הינאווליסנארטמ וליפאו ,יצאלאג

 העונתה תא זא להינש טנגרלג 'המ יתשרד יכ םא ,דראו הראושימיט

 .הלא םיפינסל הבורקה הביבסב הנטק הבשומ םייקל הסניו רתוויש ,םש

 הבשומ לש תואיצמ ינפב יתדמעוה םואתפ :רזע אל רבד םוש ,ןכבו
 ןתינש רתויב םישקהו םיעורגה םיאנתבו תודליו םידלי תואמ םע תינומה
 .םידלי 60-50 וכותל סוחדל ןתינ ישוקבש ןטק דחא ןסחמ קר ,ןוכישה .ראתל

 גג) הרקית אלל ,תונולח אלל ,טיט םייושע ויתוריקש ,לפא ןינב הז היה
 ילאידיא רבכ היה הז לבא ,וכותב דמע שבועו בחט לש חיר ,(ףוס לש

 ,דאמ ןטק היה ומצע שרגמה .ץוחב שממ ןושיל וצלאנ רתיה יכ ,שממ
 לכל ביבסמ יכ ,קחשמ אוהש הזיאב קוסעל ידכ םוקמ היה אל טושפו

 ןיאו םרכל סנכהל ןיא :רורב היה םכסההו ,םימרכה ורגס קירה חטשה
 ילואו היתש ימל הקיפסה הדיחיה ראבה .ויה אלש טעמכ םימ .וב לבחל

 תצק תולבלו ,תוחשל ,ץחרתהל ןתינ ובש לחנ לע םולחה .רקוב תציחרל

 .גשומ יתלב םולח לש רדגב ראשנ -- החונמ לש תועש

 רבעמו ,רהה לע ערתשה רשא לודגה רעיה היה ידיחיה בוטה רבדה

 ונמייק ןאכ ,םיכינחה םע תופוכת םיסנכנ ונייה הז רעיל .םימרכל
 תא .'וכו ונייח ,ונידיקפת ,ץראב בצמה ,תינויצה העונתה לע תואצרה

 ףנימב תודחוימ תוביס לשב דחוימ ןפואב ריכהל ונל אצי הזה רעיה

 אל הקשורטפ תחפשמ לש םימרכב הלודגה תימואתפה העונתה
 המ עדוי ינניא .הלא םימרכל ןכשה יניאסיו רפכב םירכיאה יניעמ המלעג

 החיתפה ירחא םיימויכ ,דחא ברע ,םינפ-לכ-לע .ונילע רפכה ישנא ובשח

 לאשו םירכיא ינש דוע יווילב רפכה ןקז עיפוה ,הבשומה לש תיגיגחה

 תרכומה הרשכהה תגולפ התוא יהוזש ול רסמ םיארחאה דחא .ןוישרל
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 .ץיקה שפוח לגרל ,רקבל םירענ המכ דוע ואב קרו ,ןכדינפלמ םג ול

 ונתוא בוזעי רפכה ןקזש ידכ וקיפסה ,םיוסמ "םולשת,, יווילב ,הז ץורית

 .שארמ היופצ יתלב תוכבתסה אלמליא ןאכ תרמגנ התיה השרפה .ונשפג"

 סוס לע הביכרב ריעצ רוחב יטשנלטמ עיגה ,ברע תונפל ,תרחמל

 םוקמב שופיח תכירעל ,יניאסיול ךרדב םיאצמנ םירטוש המכש רפיסי

 םירבחהו ןאכ םג תרזוח "ריעצה רמושה, תשרפש וניאר .קלתסהל יוצרו

 רשא ,לוכיבכ םיצולח לש ןטק רפסמ קר ריאשנו ,רעיב רתתסנש וצעי

 ינש לש תהלשמ ונחלש ןמזה ותואב .אל ותו הרשכה תצובקכ ועיפוי

 םג היהש ,"טקפרפה, לש דידיה םע שגפיהל ,זוחמהדריע בייהרואל םירבח
 .והשמ ליצהל תוסנל ידכ ,"הינודרוג,, דידיו ןמאנ ינויצ

 ,לארשי ץראמ חילש םכותבו םיאנודרוגה תואמ -- ונלוכ ונחנא
 תא תצקמב עיגרהל ידכ .תואבה תארקל םיכורד הכישחב ונבשיו רעיל ונסנכנ

 יתארק ,ץראה"ייחמ םינוש םירופיס םירבחל רפסל יתלחתה תוחורה

 .'וכו םיצובקהו תובשומה ייחמ יקסנלימס השמ יבתכ ךותמ םיעטק

 ,םוקמב ןמזמ תויהל םירטושה וכרטצה ירה תונובשחה לכ יפל
 םש ,הבשומהמ העידיל וכיחו םרכב םירתסומ ויה רשא םירייסה לבא
 תוצחב .העידי םוש ולביק אל ,םיצולחכ םיווסומ םירבח המכ וראשנ
 םג .ןושיל וכלה "םיצולחה, .טקש לכהש ורסמו םירייסה ועיגה ,ךרעב
 ןיאב .תונושארה שמשה"ינרק םע ונררועתהו רעיב םיפייע ונמדרנ ונחנא
 ותוא לכ ונרבעה תיתוברתה הלועפה תא ,רעיב אצמיהל ונכשמה הרירב

 קר .וכו הרטשמה רוקיב ,שופיחה םע המ ונעדי אל ןיידעו ,רעיב םוי

 ונרכה תורהונה םהינפמו בייהרואמ תחלשמה ירבח ועיגה ברע תונפל
 םע רשקב רפכל ועסנ םירטושהש ,ררבתה .בוטדיכב םייתסה ןיינעהש
 יוגה לש הדובעה-ןתונ .הדובע תנואתב גרהנ דחא יוג .םש הרקש ןוסא
 חשא ונלש דידי ותוא לש ותרזעל קקזנ אוהו רפכה"ןקז ותוא היה

 רידסה יוגה לש ויניינע רדסה ידכ ךותו ,תחלשמה תא לביק םייתניב

 וישכע שי הקשורטפ לש םימרכבש עדוי טקפרפה .הבשומה ןינע תא םג

 םידימלת תורשע המכ םש םיאצמנ םיריכשה םילעופל ףסונשו הדובע יד

 רבד םוש טקפרפל ול ןיא .הרזע שיגהל ידכ םהלש שפוחה תא םילצנמה

 ..הככ וגהני םידימלתה לכו יאוולה .הז דגנ

 ונילעה ,רעיה תא בוזעל םוקמב ,דיימו הכישח םע העיגה וז העידי

 ונוש :תרעוס תרוה ויתובקעבו ,םייקתה יגיגח דקפמ ,תיקנע הרודמ
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 אטבתהל תורשפא ונל ןתונ הז רושיאש העידי ךות םיילארשיצרא םיריש
 הלילב רחואמ דע .הבשומה ףוס דע ונל עירפי אל שיאשו ישפוח ןפואב

 תולבל הככ ונלוכי וליא : בלב תחא הבשחמו םירופיסבו םירישב וניליב

 ...תדלומה לש הדמחנ הניפב םשדיא

 .התויב םישקו םיליגר ץייקדתבשומ ימי ויה ןכמ רחאלש םימיה

 לכואה היה הבש הבשומ ףא רכוז אל שממ ינאו תילכתב ער היה ןוזמה

 תיצחמ ואיבה םיפתתשמה םירענה :הטושפ הביסה .עורג ךכ לכ

 המכ קוידב ונעדי אל םלועל .שורדה ףסכה תיצחממ תוחפ וליפא םימעפלו

 םיפינסה ןמ םיפתתשמ המכ "ומלענ, םעפב םעפ ידמו םנשי םיפתתשמ

 לכואהש ,ינמוד .םרובע ןוזמ תצק איבהלו התיבה "ץופקל,, ידכ ,םיבורקה

 ,ןסחמב דבלמ ,הנילה .רכוס ילב התו רוחש םחל היה ןתינש ידיחיה

 וכפהנש תוקירה ןייה תויבחב ...וא םיימשה תפיכ תחת .ץוחב התיה

 תורשפאל גאדומ ילוכ יתייה ינאו היה אל הצחר םוקמ .הליל ןכשימל

 .םשג לש הרקמל יתגאד רקיעב .תולחמ לש

 הדרי אל הלאה תועובשה תשולש ךשמב .דחוימה ונלזמ ריאה בושו

 .םיפעוז ץיק-ימשגל םיליגר היברסבב אלהו .םשג לש תחא הפיט ףַא

 תיניצר תרוצבו -- וניכז םעפה .קזח דרב וליפא םיתעלו םיקרב םיוולמ

 רפכה תא הצוחה ,תיתד הכולהת וניאר םימעפ המכ .רוזיאה תא הדקפ

 םישנ ,הכולהחתה שארב יקנע בלצ םע רמוכה : היסנכה ןוויכל תרבועו

 הפיט ףא םיליזמ םניאש ,םימוטא הדלפ ימש ,םילוחכה םיימשה לא תוקעוז

 .םשג לש

 םירכיאה לש םרעצב יתפתתשה ,הלא | תוכולהתב יתלכתסה

 רמגל דע םשגה דרי אלש יאולה :ינא םג יתללפתהו ,םשגל םיללפתמה

 ."הבשומ ,ה

 תעונתל הנורחאה ,תאזה "הבשומ,ה תא רומגל ונחלצה ךכו

 -- הבשומה םויס םע ליגרכ םייקתה םילהנמה םוי .היברסבב "הינודרוג
 םעו ,היה אל תינומה תוסנכתהל רחא םוקמ יכ ,רעיב ונמייק ותוא ףא

 הלועפל -- וריעלו ופינסל דחא לכ תויאשמבו תולגעב ונרזפתה ומויס

 יהוזש תעדה לע תולעהל ונלוכי םולכ .העונתה לש תפטושה הליגרה

 הנייהת אל רתויש ,היברסבב "הינודרוג. לש התלועפל הנורחאה הנשה

 ?רחא גוסמ תולועפ אל םגו ץיק תובשומ
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 "הדסמ ב ןורחאה ןוירנימסה
 (1940 ראוני תישאר)

 -ימיטב המייקתהש הינבליסנרטב "הינודרוג, לש הנושארה השיגפהמ

 "הדסמ,  תווחב .יצלבל יתרהימ (1939 רבמצד) דלומהדגח ימיב הראוש

 .ןוירנימסה תולועפל יל וכיחו העונתה לש יצראה ןוירנימסה םייקתה

 טשרקובל תורופס תועשל קר סנכיהל ,תועש 14 לש העיסנ רחאל ,יתקפסה
 עיגהל ידכ ,יסאיל דע היינש תבכרב ,האלה יתכשמה דימו ,םידגב ףילחהל

 .הווחה לא ,הריעה בלח הליבוהש הלגעב ,ןאכמו יצלבל רקובב תרחמל

 םיבשוי תורבחו םירבח 1507כ יתאצמ הווחה לש ןשיה ירפכה תיבב

 רבכ היה רשא ,ינורשה ךורב לש ייתואצרה תא םיעמושו קחודו תופיפצב

 םיידי תציחלבו החמש תועורתב ינולביק םירבחה ...הרותדתצברהמ דורצ

 ץורפ םע .ץראב תב יל הדלונ יטשנלטב הבשומב יתייה רשאכ :הביסה .המח

 יתרזה םישדוח השולש ץקמ קרו -- יתב תא תוארל התיבה יתרזח ,המחלמה

 ךשוממ רוקיבל ןכומ לכה ,יאוב םע ,יתאצמ .הינמורב יתדובעל בוש

 לש הנושארה השיגפל םשמו ,דרא ,'זד ,'זולקל יתצפקו הינבליסנרטב

 ,העונתה לש הזכרמל רזוח יננה וישכע קר .הראושימיטב "הינודרוג,

 ."הדסמ, ונלש הווחב יצרא ןוירנימסל

 תולאשה עפש לע תובושתהו תואצרהה וכשמנ תועש יבג לע תועש

 םידומילו תואצרהל ושדקוהש תועשהמ רתוי לבא ,דצ לכמ ילע וכתינ רשא

 ונחחושו ונבשי רשאכ ,תואצרהה רחאלש םיברעה ינורכזב ותרחנ ,םיינויע

 .ונל יופצה לעו השענה לע

 םימדה לובמ ,ארונה לובמה ןמ "םישבי, אצנש ומצע תא הלשה אל שיא

 ,םירצונכ םידוהיכ ,םלוכ היברסב יבשות .ללוחתהל ליחתה וישכע קר רשא

 קפס ןיאו היברסב לש החופיס תא ושרדי םיסורהש ךכ לע תויולג ורביד

 .המחלמ אלל ורתווי םא ןיבו ומחלי םינמורה םא ןיב ,םתשירד תא ולבקיש

 םיקזח רתוי, ,םימוצע הנגה יווק לע תובר הרפיס תינמורה תונותעה

 רופצ וליפא, .הינבליסנרטו הניבוקוב ןופצ ,היברסבב ומקוהש ,"וני'זמ וקמ
 .הלא םיווקב ורקיבש ונעטש םיבתכ וראפתה ,"רובעל חילצת אל םימשב

 ,םש ודבעו םיסיוגמ ויה רשא םידוהי םילייח יפמ ונעמש ,אסיג ךדיאמ לבא
 תא םימתוס םירחאו תודמע םירפוח םידחא,  .בזכו רקש אוה רפוסמה לכש

 .ונל רפוס ךכ -- "עיבצהל המ לע ןיאו תוארל המ ןיא השעמל -- תורובה

 םתוא .םיאנותע לש םתוראפתהל אלו םילייחהח ירבדל ןימאהל דוסי היהו
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 ורוקיב לע םיבורמו םינוש םיטרפ ורסמו רובידה תא וביחרה םינותע

 תינשו ץיבונר'צב םעפ ,בונישיקב תינשו ןמרקאב םעפ .לורק ךלמה לש

 היה הלא םירוקיבל ידוהיה שוריפה .הינבליסנרט-ןופצ וא ה'זורבוד םורדב
 םיצירפל רסמינ םרטב ,ונתאמ דרפיהל אב ךלמה, :ירוקמ אוה ףא
 ..."םירחא

 רשא הלא ויה םיבר .םימעט המכו המכ הכותב הליכה וז תינוריא הרעה

 היברסב ידוהיל הכחמ רתוי רפושמו בוט  לרוג יכ המלש הנומאב ונימאה

 תרחא ורבס םירחא .ןאכ טולשיש יטסינומוקה רטשמהו ןוטלשה יפוליח םע

 ונמכיס ,"הינודרוג, תעונת יכינח םיצולחה ,ונחנא לבא .הדרח יאלמ ויהו

 .יטסינומוקה ןוטלשב םויקו דיתע ונל ןיא :רתויב הטושפה הרוצב וניניב

 לכ םע .טורפל רבעמ הברעמ רובעל שי היברסב שוביכ לש הרקמב

 "ץראל הילעה :הנשי תחא הוקת ירה ,ינמורה רטשמה לש תוימשיטנאה

 דחא ריהב םויב שולפי םודאה אבצה םא ןיטולחל ףדנתת וז הווקת .לארשי

 זכרתהל ,טורפה תא רובעל שי :הרורב ,אופיא ,התיה הטלחהה .היברסבל

 ,ןכמ רחאל קר .הצרא תולעל ידכ רשוכ-תעשל תוכחלו הרשכה תוצובקב

 תטשפומ הטלחה ןיב קחרמה בר המ תעדל ונדמל ,ישממה ןחבמה אב רשאכ

 ותחפשמ לכ תא בזועה ,ריעצ לש וייחב עירכמ ילרוג דעצכ ,התמשגהל וז

 .עדונ-יתלבה לא ודבל ךלוהו

 לש דבכ ףרוח דמע ץוחב .הליגרה ותדובעב ןוירנימסה ךישמה ,םייתניב
 התארנ הצחמל םיאופקה תונולחל דעבמ .תגלשומ הלוכ התיה הברעה .תבט

 .תישארבדגלש לש הרוחצ הבע הבכש הפוטע ,היתודש לע הלוכ הווחה

 לכל םיכורד ,םהיתורבחמ לע םינוחג תורענו םירענ תורשע ובשי םינפב
 דבלמ .םיצרמה םהל ועימשהש הרותה תא שממ םיעלובו םהל רמאנ רשא
 תורפסל הרומ זא ,ןייטשרפוק .ל םג םהינפל וצרה ץראה ןמ םיחילשה

 תקפמו רפוס ,ררושמ (טנגרלוג) יניתרב .א ,יצלבב תירבעה היסנמיגב

 "דוחיא,ה תגלפמ ר"וי זא היהש ןרוק קחציו ,היברסבב ירבעה ךוניחה לע

 | .היברסבב

 ונרשכהש םשורה םע םשמ יתאצי ומויסבו הז רנימס ךרא םימי הרשע

 ! ןמז המכל .רעונה ברקב ךוניחו הכרדה ידיקפתל םיריעצ םיכירדמ תורשע

 .שממ לש הבושת אצמאש ילבמ יחומב ףרה ילב הרקינ וז הלאש
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 יצלבב תרתחמ-ןורמת

 (1940 סרמ)

 התוא םירופ רחאל םימי המכ ילא עיגה ונכותב הומתו לוהב קרבמ

 יארחאה םותחה לע ."בצמה ליצהל אוב ,רומח ינויער ךבס, :יצלבב הנש

 רתויב בושחה זכרמה דימתמו זאמ התיה יצלב .וז ריעב "הינודרוג, ףינסל

 תישארה הגהנהה ירבח ,םייזכרמה םירבחה | ונל ואצי ןאכמ .העונתה לש

 תא ונבש םיצולח תורשע הנשב הנש ידמ ונל ןתנ הז ףינס .ץולחה זפרמו

 ?ףינסה תא דקפש "ינויערה ךבסה, לש ותוהמ יהמ .ץראב וניתוצובק

 טשרקובל עיגהש ,ץיבומייח רכששי לש ויפמ הפ-לעב תפסות העיגה קרבמל

 ליצהלו ףינסה תומלש לע רומשל ינוצרב םא ,יצלבל דימ תאצל יב ץיאהו

 .ליצהל ןתינש המ

 רנימסב ןכ ינפל םיישדח רשאמ דורי רתוי הברה זא היה חורהיבצמ

 תא דיערהו שיערהש ומואנ תא בוטולומ עימשה ,ןכ ינפל םיימוי .ינויערה
 הרתיו אל תוצעומה-תירבש תורורב עידוה יטייבוסה ץוחה רש .הלוכ הינמור

 התועמשמ ."הליזגה תרזחה, תא "תעה אובב, עבתתו היברסב לע םלועמ

 תוטלתשההו ןילופ תקולח רחאל ,בוטולומ התוא עימשמשכ וז הרעה לש

 םוקמ הריאשה אלש דע הרורב הכ התיח ,תויטלבה תוצראה לע תיטיבוסה

 ..."ינויער רבשמ, םואתפ ןאכו ,תוילשא םושל

 הסופת התיה רשא תבכרב דואמ השק העיסנ רחאל יצלבל יתעגה
 קיפסאש יתבשח .םיאולימה תוריש לא וארקנש םיאדותע תואמ י"ע רקיעב

 ותינסכאב ינשגפ רשא .ט דוד .יל רזע אל רבד םוש לבא ,תועש המכ חונל
 לע יכ ,םירגובה תצובק םע דימ שגפיהל ילעש יל רמא ,"ינופ רעטעפה, לש
 לע םהינפל הצרה .ט דוד !רבשמה לש ותוהמ יהמ .םש אוה רבשמה ןכ

 רפסלו רקשל קיפסמש ול רמא .ג .ס .דאמ תושק תובוגתל הכזו םזילאיצוסה
 ,םזינומוקה רמולכ ,יטיבוסה םזילאיצוסה תלוז רחא םזילאיצוס ןיא .תוישעמ

 ןיאו םזילאירטמה לע רקיעב ססבל שי םלועה"תסיפת תאש הנעטל ןאכמו
 דימ ןימזהל שיש ומיכסה םלוכו םיכובנכ וארנ וא .ג .סב וכמת םיבר .ותלוז
 .לכה תא ריהבהל וילעו "הינומ, תא

 ,הז רוריבל הרשכהה תצובקב ונל הצקוהש רדחל עגיו ףיע יתסנכנ
 רתויש יתשגרה .הדבכ השגרה יל התיה .םינכומו םיכורד םלוכ תא יתאצמו

 םיצצקמה, לש תוטאטיצל ירקיע רוקמ שמיש רשא ,ןיראכוב לש וירפסמ
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 בוטולומ לש ומואנ :וז תוצרפתהל ירמגל רחא קומינ היה ירה ,"תועיטנב

 םישדח וא תועובש ךות ףפונתי יטייבוסה לגדהש םירורבה םייוכיסהו

 .היברסב לכו יצלב לעמ םירופס

 .ג .ס רשאכ .תיטסילאיצוסה תונויצה חורב הרות ץיברהל יתלחתה דימ

 אצוה ןיראכובש רוכזל ויתשקיב ירבד תא רותסל ידכ ןיראכוב תא טטיצ

 יהוזש דע םייטסינומוק םיגיהנמ לש הלודג הכ הצובק םע דחי דגובכ גרוהל

 םיטיבוסהש ךכל תודוה קרו ןאכ קר, .הלאכ תומשב שמתשהל הנכס שממ

 יתרמא ,"תונויצה תא ףיקתהל ידכ ןיראכובב רזעהל לוכי ךנה ןאכ םניא

 תודוסי לע םזילאיצוסה תא םיססבמה םירחאו הלא םיקומינש יתשגרהו ול
 .םיעמושה לש םחומלו םבלל טאל-טאל םירדוח היטארקומידו םזינאמוה לש

 יל ריבסה .ט דוד .תרתחמב הלועפ לש ןורמתל יתנמזוה םיימוי רובעכ

 טעמכ רורבש רחאמ :הלאכ םינורמת םייקל ותוא ועינה רשא תוביסה תא
 טורפל רבעמ רובעלו היברסב תא בוזעל וחילצי םלוכ אלו ואובי םיסורהש

 תולועפו תושיגפל םיריעצה םידליה םע תונכה ךורעל טילחה ,הינמורל

 טעמכ רתוי ('א הבכש) םיפוצה יניעב ןח ואצמ הלא תולועפ .תרתחמב

 .ןהילא ןוצרב ורהנ םהו תרחא הלועפ לכמ

 םוקמל עיגהל בייח הפוצ לכ .דאמ תורומח ויה הז ןינעב תוארוהה

 םיכירדמה וא םירבחה ןמ שיאש ךכ ,רתס ךרדב ,רתויב ידוסה ,השיגפה
 .הממושו םיידי תבחר רצחל ךרדיאל-ךרדב ינליבוה דוד .ותוא הארי אל

 תחא ,הכירדמה העיפוה תוקד המכ רובעכ קר .הכושחה רצחב היה אל שיא

 עתפל .היפכב תחא םעפ האחמו ונמייקש םירוריבב ופתתשהש ,תורבחה ןמ
 םינסחמב םירתסומ ויה רשא םידליה .הניפ לכמו רבע לכמ םיללצ ועיפוה

 םינפ םושבש דע ,תומוקמ ינימ לכבו םיחיש ןיב רדגה ירוחאמ םיבוזע

 .דקפימל ןבלמב ורדתסהו ולגתה ,םתואיצמ לע תעדל ונלוכי אל ןפואו

 :אלמה ראותב יתגצוה רשא ינא יתרביד הירחאו תורצק הכירדמה הרביד

 השגדה ךות ,"הוקתה,ו "הנקזחת, תרישב ונמייס .לארשי-ץראמ חרוא

 .וזכ תוסנכתהב םיריהז רתוי דוע תויהל ךרטצנ שממ לש תרתחמ הרקמבש

 בוחרב רבכ ונייהו ונאצי רשאכ .רתויב קזח םשור ילע התשע וז השיגפ

 יתובקעב ץר םעפב םעפ ידמ ךיא יתשגרה בוחר יסנפ לש שלח רואב ראומה

 "תרתחמ,ב םיכינחה הלא ויה .רהמ שיח חרובו ינפ לא לכתסמ ,שגינ ,ךלי

 .לארשי-ץראמ חילשה ינפ תא תוארל ןורמיתה םותכ וישכע וצר רשא

 תא יטיבוסה ןוטלשה יאנתב ומישגה הלאה םיפוצהמ המכ עדוי ינניא
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 רשאכ ,1946 תנשב ,ןמז רחאל יל עדונ ןכ דחא רבד .תרתחמ לש ןורמתה
 ידכ הינמורל תוצעומה"תירבמ רובעל וכזש םירשואמה הלא םע יתשגפנ

 ,תונויצל םינמאנ םלוכ וראשנ יצלבמ םידליהש יל ורפיס וללה .הצרא תולעל

 ןיאשו תרתחמה ןורמת לש אלפנה ברעה תא םיבר םיעוגעגב םה םירכוזש
 רפוס ןיינעמ רבד דועו .לארשי-ץראל תולעל רשאמ רתוי הזע הפיאש םהל
 תוכזל היה וצפח רידאו בהלנ ינויצל יטיבוסה רטשמה יאנתב ךפהנ .ג .ס :יל

 השימח קר .היסורב עוקת ראשנ אוהו ודגנ ויה תוביסנה לבא .הצרא עיגהל

 לש ופוסב וכז יצלבב םיינויערה םירוריבב ופתתשה רשא םירגובה ןיבמ

 .לארשי"ץראל ,םיחטבמ ףוחל עיגהל רבד

 בונישיקב הינודרוג לש הנורחאה תיצראה הצעומה

 (1940 לירפא -- ש"ת חספ)

 הדיעוב ,1933 יצלבב ,הינודרוג לש הנושארה הבישיב ףתתשהל יתיכז

 הצעומב םג ףתתשהל ילרוגב הלע ףוסבלו 1935-ב בונישיקב היינשה

 בוש (1940 לירפא ףוס) ש"ת חספב ונמייקש ,היברסבב הנורחאה תיצראה

 .בינישיקב

 תזמנויצה תודלותב דובכ םוקמל הכז רשא ,עודי תיב ותוא הז היה

 'חר ,םינמורה י"ע תימשר בוחרה ארקנש יפכ וא ,52 בויק 'חר ,תיאברסבה
 יבשות ןיבמ דחא ףא השעמל שמתשה אל ובש םש -- דנאנידרפ ךלמה

 .בונישיק

 יתבר העונתל ררועתהו הנשה תומי לכ יסחי טקשב עוקש היה תיבה

 םעפה .העונת לש רחא ינומה סנכ וא הדיעוו ,השיגפ :הז גוסמ תונמדזהב
 העגנו םיקחרמב םשדיא הללותשה רשא םלוע תמחלמ ןמיסב הצעומה הדמע

 רבעש ץיקב קר .י"אב "ןבלח רפסה, ןמיסב םג ונדמע ,ךדיאמ .ונל םג
 ךוראה ףרוחה לכ ךשמב וליאו הינמורמ םיליפעמ תוינא המכ תאצל וחילצה

 .תואצות אלל לבא ,םיליפעמ"תינא לע העידי איהש וזיאל וניכיח השקהו

 ויה בורהש ןבומכ .הינמור יקלח לכמ םיאנודרוג תואמ וסנכתה הצעומל

 ;הילע לש תישממ תורשפא :םיניינע ינשל םיכורד ויה םלוכו היברסבמ

 .הילע יא לש הרקמב ונלרוג
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 ,הדבכ השגרה התוא הגופס תאז-לכב התיה ,תיגיגח יכ םא ,החיתפה

 העפוה לע ונרתיוו םעפה .בל לכ לע תושק הקיעה רשא הקעומ התוא

 םישנאה יפלא תא ליכהמ רצ םינש עברא ינפל קר היה רשא היריעה םלואב

 הינשה הדיעווה תחיתפ םע המייקתהש ,תיגיגחה הפיסאב ףתתשהל וצרש

 תורדתסהה תיבבש םלואב ונקפתסהו תכל ונענצה םעפה ."הינודרוג, לש

 קחצי ועימשה תוכרבו ואב דבלב םיטעומ םיחרוא .52 בויק בוחרב תינויצה

 .םירחאו "ריעצה רמושה, חילש ,ןמרבוג .ד ,ל"ז רלג תידוהי ,ןרוק

 תואצרה תעימש :ליגרה םלתב הכלה הצעומה לש תישעמה הדובעה

 התיה הצעומבש דחוימה .'וכו העונתב תיכוניחה הלועפה ,ינידמה בצמה לע

 םיקיש שדח הילע ןוגרא תמקה לע הטלחההו םיצולחה לש םתוסנכתה
 עיגה הלא םיצולחמ רכינ קלח .לארשי"ץראב "הינודרוג, לש תפסונ הצובק

 .רחואמ רתוי הברה םהמו תאזה הצעומה רחאל הנש יצחכ םהמ ,הצרא

 רחאל דימ הינמורל רוזחל וחילצה ,תוצעומה"תירבב םינש המכ ויהש רחאל

 םע"רינ תוצובקל ופרטצהו הצרא ועיגהו ,1946 וא 19457ב המחלמה

 .התינחו

 התרחנ איה תאז לכבו ,וז הצעומב דחוימ רבד םוש ,רומאכ ,היה אל

 וניכז אל תוצעומ רתויל .הב ופתתשה רשא הלא לכ לש םנורכזב דחוימב

 עודי טעמכ וא עודי היה הז רבד .היברסבב רחא םוקמ םושב אלו בונישיקב

 המ :וז השרפל אקווד שדקומ היה הצעומב חוכיוה ןמ רכינ קלח .ונלוכל

 יגארט בצמ הז היה .עירכמה ןחבימה אובב הינודרוג ירבח תושעל םיכירצ

 ,הנשיה הינמורל עיגהל ךירצ :תוטשפב רמא םירבחה ןמ קלח .ונימב דחוימ

 ןוכיסה תא ונמצע לע לבקל טלחהב יאדכ .לארשי-ץראל יאדווב עיגנ םשמו

 איבי הז השק רודזורפש םיחוטב ונא רשאכ ,ינמז ןפואב םיטילפיייח לש

 .לארשי-ץרא לא רבד לש ופוסב

 יריעצ יפלכ ונתבוח חוכשל רוסא יכ ונעט רשא םירחא ויה ,םתמועל

 לשחל שי םתוא ,וניתורושב ונגראתהו ונלוקב ועמש רשא ,םידליה .העונתה
 םע רשקתהל ,ראשהל שי יטייבוסה שוביכה םע ןכבו .םשפנל םבזעל רוסאו
 דעב םא יכ ,יטיבוסה רטשמה דג נ אל תרתחמ םיקהלו "הינודרוג,, ירבח

 ךא רושק םעכ ונדיתעש הקומעה הנומאל ,תויצולחלו תונויצל תונמאנה

 וליצי םיצולח תורשע המכ םא הזמ ונל אציי המ .לארשי"ץרא םע קרו

 ונתוירחא רוכזנש בטומ ,תורירמב וללה ולאש ?הצרא ועיגיו םמצע תא

 .דחי םתא ראשינו םיפלאל
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 ועבת רשא הלא לש םהירבדב תונכ התיה םאה !קדצ םיינשהמ ימ

 דבלב יגולואידיא יוסיכ הז היה אמש וא ,תרתחמב הלועפ ןעמל ראשיהל

 ? תורחא תובשחמל

 ,םינפילכ-לע .בצמה לע טופשל ,םוקמו ןמז לש קחרממ .םויכ השק
 םיעבראכ ורבע ,םיישדוח רובעכ ,דאמ רהמ אב אוהו ןחבמה אב רשאכ

 .טשרקובל העונתה תגהנה תא םג םתושרל ולביקש םירבח ינש םתאו םיצולח

 ושעש רמול רשפא יא (םבור לע השעמל) וראשנש הלאמ םיבר לע םג לבא

 וראשנ ,ןחבמב ודמע םה יכ איה הדבוע .תונויצב הדיגב ךות ושעש המ

 םהשכ טשרקובב םתוא יתשגפ 1946 -- 1945 םינשבו ףוסה דע םינמאנ
 .העונתל םינומיא ורמש םה טשרקובב .ןימק ךורב תאו יתוא תוארל םיעתפומ

 תיצראה הצעומה המייתסה םימי ינפל קר וליאכ הדובעל תובהלתהב ורזח

 תומלש תוחפשמ וליפאו םיפסונ םירבח תרבעהל תובר ושע םה .בונישיקב

 .לארשיד-ץראל םכרד ואצמ םהמ תואמו הינמורל

 היברסבמ הדירפ

 (1940 | ,ינוידיאמ)

 טעמכ היברסבב אצמיהל הכז רשא ןורהאה חילשה היהאש הצר לרוגה

 "הינודרוג, לש תיצראה הצעומה ירחא םייעובש .יטייבוסה שוביכל דע

 דחא ונל היה םש רשא ,זוחמ ריע ,בייהרואל םעפה ,היברסבל בוש יתרזח

 .ונתעונת לש םיבוטה םיפינסה

 תיתרוסמח הגיגחה המייקתה ,תרחמל .1940 יאמל 9"ב בייהרואל יתעגה

 לבא ,םיקנט ינש ועיפוי הכולהתבש ורסמ .הלודגה הינמור לש תואמצעה םויל
 עיגהל ודמע רשא םיקנטה ינשש ושחלתה ןזואל הפמו ,עיפוה אל קנט םוש

 .םאיצוהל ירשפא יתלב היהו ריעה תוביבסב ץובה ךותב ועקש וז ריעל

 תמועל ספאכו ןיאכ ויה יאבצה דעצימה ןכו הלא תוטעמ תועידי לבא

 וניוויק ונלוכ .תפרצו היגלב ,דנלוהל םינמרגה תשילפ לע השיערמה העידיה

 ,הדבכ הלפמ בוש ולחני םינמרגהשו לובגה לע םש-יא רצעית וז השילפש

 ותעד לע הלעה אל ונתאמ שיא .הנושארה םלועה תמחלמב הרקש יפכ

 רחאלו ,םינש ץקמ קר לבא רבר לש ופוסב םנמא םשגתת וז הווקתש
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 םיבר םיברש רחאל ,ידוהיה םעה שילש תדמשה רחאל ,םימויא תונברק

 שגפנ יתייה םתאש ,היברסב ידוהי ,םירקיהו םיבוטה םידוהיה םתוא לכמ דאמ
 לש תוארונה רחאל -- םייחב ויחי אל רבכ ,תונחב ,תיבב ,בוחרב םוי םוי

 ...הירטסינסנארט

 קחרמב םעפה התיה הרעבתה .ול קתקתמ ןועשהו רעוב תיבה :םירמוא
 תנכה ,הליגר ?הרות תצברה,ב יתקסע ,תרחא הרירב רסוחמ ,ןאכ וליאו בר

 יתצר הז םעו הביבסה יפינסלו בייהרוא ףינסל םיכירדמ לש םירצק םיסרוק

 תושדחה ,ןכאו .תושדח עומשל וידר טלקמ לעב דידי לא םויב שולש"םיימעפ

 םיתפרצה דצמ וליאו ,םיקסופ-יתלב תונוחצנ לע ועידוה םינמרגה .תומויא ויה

 בל לכב וניוויק .ןיטולחל תוריהב יתלב ,רתויב תומגמוגמ תועידיה ויה

 .ונאצמ אל וז הגומאל הזיחא לבא ,םשור תושעל ידכ םיבזכמ םינמרגהש

 םידוהיה ייח לע תיסורב טרס םיגיצמ :בייהרואב השדח םייתניבו

 ןמפוק יניפ לע ,המדא ייחב וזחאנש םידוהיה לע רפסמה טרס ,ןא'זדיבוריבב
 תנתחתמה הידוהי הריעצ לע ,שממ לש הדובעל ליגר ונניא יכ ,רצוא שפחמה

 הבר תוקבדב תדקורה אתבס לע ,יניארקואה "ץפולחה, הבל בוהא םע

 .'וכו ,ץקש םע התדכנ לש וז הנותחב

 "ןדעה"ןג,מ םישגרנ שממ ויהו הז טרס תוארל וכלה םינומה םינומה
 תויחל וכזי םה ףאו טק טעמ דוע הנהש ובשח םיטעומ אל .דבה לע ןרקומה

 שיש יתנעט ינא .הזה טרסה לע םירעוס םיחוכיו -- העונתב .הז ןדעזןגב

 ,תוללובתה לש ךרדה תרדאה ןכו (ןמפוק יניפ) םידוהיל גולגל לש תודוסי וב

 רשא םהירוה וליאו יב םיכמות ונירבח .ונלש םיימואל םייחל הקיז לכ אלל

 חילש אקוודש ןכתיי הז ךיא -- ארונ םיסעוכ םירבחה יפמ ירבד לע ועמש

 הייעבה תא רותפל םיביטימ םיטייבוסהש המכ דע ןיבמ ונניא ץראה ןמ

 .תימואלה

 תחא תופדורו תופרטצמה תושקה תועידיה תמועל לפט הז ןינע לבא

 ילעש יל םיעידומ .טשרקובמ תינופלט האירק ,דחא ברעו .היינשה ירחא

 התוסחב תונידמ לש וא םייטירבה םיניתנה לכ ומכ הריבה ריעב אצמיהל
 .ונמויק לע תעדל בייח יטירבה לוסנוקה יכ ,הינטירב לש

 -יקב תועש המכ דוע יתבכעתה ,בייהרוא תא יתבזע ןכמ דחאל םיימוי

 תרחמל .עתפ-ישופיחב תינמורה הרטשמה י"ע תועש המכל יתרצענו בוניש

 תוארל יתיכז אל רתוי .היברסבב ןורחאה רוקיבה הז היה .טשרקובב יתייה
 תפותה ןמ םילצומ םידירש םידוהי םע שגפהל תאז תמועל יתיכז .התמדא תא
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 יתשגפנ .םהיניע דגנל תוומה תא םימעפ המכ וארש םישנא ,הירטסינסנרט לש
 םייפוסניאה םיבחרמה ינפ לע םידודנב ורבע רשא םידוהי תואמו תורשע םע

 תונשב קר וררחוש ,ריביסב הדובע-תונחמב תונויצ ןוועב ואלכנ ,היסור לש

 .ףתושמה ביואה ,יצאנה ררוצב םחלהל ידכ המחלמה

 לע ןיידע םייחה םיטעומה םידירשהמ יח ש"ד הנורחאל יתעמש םהמו

 שדחמ תונבל ,ונילא עיגהל םיווקמו םימלוח ןיידע םבור ,היברסב תמדא

 םישגהל םהל ןתוי אל םנמואה .תשדחתמה לארשי תמדא לע םהייח תא
 1 םשפנ תאשמ



 ךייט ריאמ ו'ד

 | היברסב תודהי לש הלודגה הידגארטה

 -- תודחוימה תוביסה תא תולגל ללכ-ךרדב םידקוש םינוירוטסיהה

 תוליסכ : םהידידלע םיראותמה תוערואמל -- תויביטקייבואהו תויביטקייבוסה

 -םיעגונה לכ לש עויסדתמשא וא המשא ילוקיש ,בל-ךרומ וא הרובג ,עשפ וא

 הלש אצומהירסוחו יהשלכ הדע לש יפרגואיגה הבצמ קרש ,הדבועב .רבדב

 םזיגארט שיש ,רמולכ -- הארונ הידגארטל ךילוהל םילולע ,המשא לכ אלל

 תוקוחר םיתעל םידומ תאזב -- הפוקת לש תירוטסיהה התולשלתשהב ףורצ

 ."םילבוקמה,, םינוירוטסיהה דבלב

 לא ךילוה תויפרגואיגו תוירוטסיה תוביסנ לש ונימב דחוימ ףוריצ

 תוביסנ עברא תמחמ הכפהנש ,היברסב תודהי לש תדחוימה הידגארטה

 תאז תודהי יכ .תירזכא הפידר לשו הירוטסיה לש אשונל תוליבקמ תוירוטסיה

 : עברא-לופכ לבסב התקל

 ; םיינמור םידוהי רותב ₪

 : םייסור םידוהי רותב ₪

 : רידא שומיח ילעב םיימלוע םישוג ינש ןיבש רפסילבח יבשות רותב 9

 תקולחמ הללוחתה וילעש ,הציפק-שרקדלבח לש םיבשות רותבו ₪

 תוברקה תא ,והשלכ ןגמ אלל ,תאשל היה וילעש ,ץרא-לבח ; תרעסנ

 ,םיסורה לש ןיגוריסל תופלחתמה תוגיסנבו תויומדקתהב ,םינושארה םירמה

 .םינמורהו םינמרגה

 ךכל םאתהבו ביואה תא קר םידוהיב ואר הזב הז םימחולה תואבצה לכ
 היילפאו הפידר ,האנש לש ןברק םידוהיה ויה םלוכ יניעב .םהב וגהנ
 האר וללגבש ,דחואמ םרוגל ןאכ ויה היפרגואיגהו הירוטסיהה .תינעזג

 ,ץוחבמ םילגרמ ףא אלא ,תיבמ םיביוא דבלב אל היברסב ידוהיב טילש לכ
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 םוש תובר םינש ךשמב םהל אב אל ןכדלעו .ףלחתמ ןוציח ביוא לכ ינכוס
 ,תושדח תויולפנתה קר בוש אלא ,רבעמ"תפוקתל אל ףא ,"רורחיש ליח,

 -- 1945-ל 1939 ןיבש ולא םינשב ,םלועמ ופלחתה אל םלצא .םישדח םישבוכ

 יאנוש ויה םלוכ .והנשמ תא ףילחה דחא ביוא קר אלא ,דידיב ביוא
 דימשהל לגוסמ אוהש חיכוהל ,ומדוק לע תולעל שקיב םהמ דחא לכו ; םידוהי

 .תוריהמ רתיבו תאש רתיב םידוהי

 -תורוק תורגסמב ףא הנימב הדיחי איהש ,האצותה תרבתסמ ךכ

 יגארט יוטיב ידיל האב רשאו ,התוללכב הפוריא תודהי תדמשה לש םימיאה

 : ימשרה ינמורה ןיסולכואה-דקפיממ תורפס שולשב

 ההז טעמכ הקיטסיטאטסו 1939 רבמצדב 29"המ ןיסולכואה דקפימ יפל א

 .םידוהי 206,958 -- היברסבב ויה ,1940 ינוי שדוחל

 רבכ ויה ,1941 רבמטפסו 1941 לירפאב 6-המ םיאצמימו הריפס יפל ב

 .םידוהי 72625 -- קר היברסבב

 יקוח ףקותב רבכ ויה תע ,1942 יאמב 207ה לש ןיסולכואה דקפימב | .ג

 רוד דע ,םידוהי לש םיירצונ "םיאצאצ,  םג ןינמב וללכנ ןכ"לעו ,גרבנרינ

 .םידוהי 227 -- היברסבב ויה ,יעיבר

 הירוה ,גרבנזור ,רלמיה ,רלטיה לש םחורב ,םידוהימ לילכ רהוט זוחמה

 ! וקסנוטנאו אמיס

 .םהילא הוולתמה שוריפלו וללה םייטסיטאטסה םינותנל ןלהל דוע בושנ

 ידיד-לע ופייוז יכו ,ידמ םינטק םה ליעל ונתינש םירפסמה יכ ,םירובס םיבר

 תא םישיגדמ םירחא .םהיתונברק רפסמ תא ןיטקהל ושקיב רשא ,םינמורה
 היסורבש םיטילפה ירוזאמ םידוהי יפלא המכ ורזח המחלמה ירחא יכ ,הדבועה

 190 לע "רתויה לכל, תונברקה רפסמ תא דימעהל שי ןכ"לעו ,תיתאיסאה

 וא "תימיטפוא,ה הסריגה תא סיסבכ םילבקמ םא ןיב .ףלא 200 דע

 ןתינ םהבש ,םירחא םיינמור תוזוחמל דוגינב :דחא רבד רורב ,תימיספה

 ירה ,האושה תא תולבל תידוהיה היסולכואה לש םינטק וא םילודג םיקלחל

 ודמ שוה רשא ,הפוריא-חרזמ תודהיבש תודע ןתוא םע תינמנ היברסב תודהי

 .םיטעמ ללכה ןמ םיאצויל טרפ ,לילכ טעמכ וחמנו

+ 

 -לע יתמיב ןויזחב ומכ -- םייוצמ היברסב תודהי לש הארוגה המארדב
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 ובש ,רבדה הנשנו רזח .גוליפאו תוירקיע תוכרעמ שולש ,גולורפ -- ידממ
 רשאכ תונידמהו םימעה ייחב תורומתה ויהי : םייניבה-ימי תכשחב בורל וחכונ
 ידוהיה, -- אוהש םוקמ לכב ,תילכלכ וא תיתרבח הרומת לכב ירה ,ויהי
 "!דקומל

 תוערואמב הפוכת הכ הרומת ועדי אל תושונאה תודלות לכב יכ ,המודו
 לגסל הצלאנ המצע הינמור .1948 -- 1938 העווזה-רושעב ומכ ,תותיזחבו

 שארב .הזה ימואלניבה תותיזחה"ףוליחל תויאבצהו תוינידמה היתודמע תא

 הכמה התחנוה םעפ לכבו .היברסב זוחמב וללה ןיפוליחה ועגפ הנושארו

 .היברסב ידוהי לע רתויב הדבכה

 וראתל ביטיה .1938 רבמטפסב 30--29"ב ,ןכנימ תעינכב לחה גולורפה

 הכו .יטירבה םירחבנה-תיבב רבוטקואב 5-ב אשנש םואנב ,לי'צר'צ ןוטסניו

 : םייאובנ טעמכ ויהש ,ולש םוכיסהדירבדב רמאנ

 .הנושאר הגרדממ ןוסא לומ םידמוע ונא ...המלש ,הרומג הלפמ ונלחנ,
 הפוריא תוצרא לכ ...היונפ רוחשה םיל ךרדה ,היונפ הבונאדה דרומב ךרדה
 תוינידמה לש רידאה ךרעמה ךותל ופחסיי הבונאדה תוצראו תיזכרמה
 "...הלחתה קר תאז .ףוסה הז יכ ,םכשפנב ומדת אנ לאו ...תיצאנה

 לש םסחיב דימ ולגתה הינטירבו תפרצ דצמ תאזה העינכה תואצות
 ןמ "תישפוח,ו תררחושמ התויהב .םידוהיה יפלכ םיינמורה תונוטלשה

 התלעה ,תויפוריא-ברעמה תומצעמה יתש לש תירוטאזיליביצה העפשהה

 "םידוהיה יקוח, תא איצוהש ,ימשיטנא-יטסישאפ רטשמ ןוטלשל הינמור

 ןונגנמה תוללעתה תא ףירחהו -- םידוהיה תפידר יקוח ,ונייהד -- םינושארה

 ןהבש תוליהקב וליפא ,"תוניתנ ירסח,כ םידוהי יפלא ולגתנ עתפל .ינוטלשה

 ידוהי .הנומתה תא ומילשה תוילכלכ תונקת .תורודיירוד הז םהיתובא ויח

 םינש תורשע יתשכ הזמ אלא הינמורל ךייש היה אלש ,ינופצה רפסה"זוחמ

 םהב םילותשכ ,רתוי דוע הכומנ הגרדל םידונמכ ףא וקחדנ ,(1919 זאמ)

 הנמואש .הלש שרחה"עורזו הרטשמה .תושרל הביאו םזינומוק לש תומשאה

 וליפא וסוש -- "הצנארוגיס,ה -- םידוהיו םיטסינומוק דגנ הלועפל דחוימב

 .םידוהיה ידליב

 םיקלחל תינמורה תוחרזאה ןדבוא .שדוח 11 .ךשמנ הזה "גולורפ,ה

 תורייעב תונשנו"תורזוח תולהבו תומוהמ ;:ידוהיה בושיה לש םירכינ

 חור-יכלהו ;*הצנארוגיס,ה ישנא ידימ תובר תוישיא תופידר ;היברסב

 הפוקתה לש הנזאמ היה הז -- תילכלכ תוטטומתהב םיכורכה םירדוק
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 לש םייפכ-יצורח םידימלת ויה םיינמורה םיטסישאפה .תאזה הנושארה

 .ינמרגה תפומה

+ 

 בשחנש ,יופצ-יתלבה הנפימה לח ,1939 טסוגוא ףוסב ,שדוח 11 ץקמ
 תאזה תירבה ךמסזלע .ןילאטס-רלטיה תירב -- הינמורב ןמאיי"לב תניחבב

 .םכסהה יפתוש ןיב שדחמ העפשתה"ירוזא וקלוח

 םינמרגה ורתיו תאזל ףסונ .ןילופ לש תשדוחמ הקולח הלח ,תישאר
 תא הנושארו שארב ועבת רשא ,םיסורל הפוריא חרזמ"םורד לע שרופמב

 טפשמה .1919 תנשב םינמורה ידידלע םהמ "הלזגנ,ש ,היברסב לש החופיס

 -לע בשחיי הז לכיטרפ,  :רמוא ,היברסב לע קרפב ,הז ידוס םכסהב ןורחאה

 -תירבו תיטסילאיצוס-לאנויצאנה הינמרג) "רתויב ידוסל םידדצה ינש ידי

 ,1948 ןילרב ,ינמרגה ץוחה"דרשמ ןויכרא ךותמ ;1941--1939 תוצעומה
 | .(86 'מע

 -ילעב רותב .היברסב תודהי לש הידגארטב הנושארה הכרעמה הלחה ךכ

 לעו היברסב לע טלתשהל םיסורה ושקיב ,תיארלטיהה הינמרג לש התירב

 םוטאמיטלוא וגיצה םיסורה רשאכ ,1940 ינויב 26"ה לילב .תינופצה הניבוקוב

 שקיב ,תועש 29 ךות וללה םיחטשה תא םהידיל רוסמל הנממ ושרדו הינמורל
 לש ויתורהזא .הזה םוטאמיטלואל תונעיהל פורטנביר ינמרגה ץוחה"רש םג

 ותעידיל ורבעוה ףא אלא ,אוושל ויהש דבלב וז אל םיסורה ינזואב לי'צר'צ

 שומרצמ ינמורה אבצה לש הסונמה"תגיסנ הלחה 1940 ינויב 29-ב .רלטיה לש

 .הבונאדל דעו

 םיבורקה ,םיימשיטנאה םינמרגה לצא האחמ התיה אל םינמורה תבוגת

 .המינפ הנידמב "םיטסינומוק-ואידוי,ב "המקנ, אלא ,םהיתופקשהב םהל

 תוערפ ועריא -- םידוהיב תוגוסנה תוינמורה תודיחיה ולקתנ וב םוקמ לכב

 רתוי ןמזב ,וקסנוטנא ןוי הלעה "ןתקדצה, םשל .לודג וא ןטק הדימ"הנקב

 רבוטקואב 197המ ,ןמרדליפ לא ובתכמב .ןיטולחל םיכחוגמ םירקש ,רחואמ

 קתעהו 186--184 'מע ,'ג ךרכ ,פראק .מ לש "רוחשה רפס,ב ספדוה) 1

 : 1940 ינוי ףוס לש תאזה הגיסנה לע בתוכ אנה (7 'סמ ימוליצ

 ידוהי וגהנתה ןפוא הזיאב יאדווב תעמשש העשב ,דקתשא תלעפ המ

 זא דע ונגהש רחאל ,וגוסנ רשא ,םיינמורה תואבצה יפלכ הניבוקובו היברסב

 !וללה םידוהיה לש עפשהו הוולשה לע
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 ידוהי וקרי ,םייטייבוסה תואבצה ועיפוה םרטב דוע :ךריכזהל ינירה,

 ,םהילע ונגה רשא ,וניניצק לע -- רגנסמ התא םהילעש -- הניבוקובו היברסב

 לכבו ;םפוג לעמ םהידמ תא וערק ןכ-ירחא ;םהילעמ םהיתוגרד תא וערקו

 .תולקמב םיינמורה םילייחה תא בראמה ןמ וכיה ,םהל ןתינ ובש םוקמ

 תואבצה תא ולביק םמצע םיידוהי םיעשופ םתוא .ךכל תוחכוה ונל שי.

 ,םימוליצ ונל שי .גח-תולוליה םהל וכרעו םיחרפב םיסנכנה םייסורה

 ."תאז םיחיכומה

 רחש"תרסח הלילעל ןימאהל היה לוכי וקסנוטנא "רריפ,הו לאשרמה םא
 םילייחה לע ולאה בזכה-תועומש ועיפשה דציכ ,תומדל השקי אל ,וז

 םיבר םידוהיל התלע הידגארטה לש וז הנושאר הכרעמ רבכ .םיגוסנה

 .שוכרבו שפנב ,תונברקב

+ 

 ןיב םינתשמה םיסחיל ליבקמב ,הגרדהב החתפתה הינשה הכרעמה
 עגרל דע םהיתויוביחתה תא ומייק םיסורהש דועב .םיסורה ןיבל םינמרגה

 ןוזמ תקפסאב ורגיפ אלו -- 1941 ינויב רלטיה םתוא ףקת תע -- ןורחאה

 ,"הסוראבראב תינכת, 1940 רבוטקואב רבכ םינמרגה ידיב התיה ,דויצו

 .םייבאלסה םימעה תדמשהל תינכתה :היקודקידו היטרפ לכ לע תדבועמ

 1940 רבוטקוא ןמל ,עיגהל ולחה ,דחאכ םיסורהו םינמרגה תחטבה לש הווסמב

 הז היה 1941 ראוניב .הינמורל תוכלוהו תולדג תוינמרג אבצ תודיחי ,ךליאו

 לש ליעל םיטטוצמה םיכמסימה יפל) שיא ףלא 680 הנמש ,רידא אבצ רבכ

 דע םמצע ולשיהש ,םידיחיה ויה םיסורה .(308 'מע ,ינמרגה ץוחהידרשמ

 .ןורחאה עגרל

 ךכל םאתהב הפירחהו רלטיה לש תירב"תלעב בוש התיהנ הינמור םלוא

 .ךכמ תועבונה תוילהנימה תולועפה תאו תימשיטנאה התוינידמ תא

 םולעב ,תורייעהו םירעה תוצוחב םיינמרג תוליח ודעצ םישדח ךשמב

 ;רזוחה ןומזפהו "לסו טסרוה ריש.. םהיפבשכ ,תרכינה תידוהיה היסולכואה
 תואבצהש ןוויכמ .*...םיילפכ ונל בטיי ,זתוי ונניכסמ םידוהי םד רשאכ,

 וללה םילבחה ידוהי ויח ,שדחה ינופצה לובגב רקיעב וזכרתה םיינמרגה
 ןיב םכסהה תובקעב ,תונגרואמ תוערפ ועריא תאזל ףסונ .דימתמ דחפב

 םיחטשה ןמ תאצל םידוהיל תוכז התיה ויפלש ,תוצעומה"תירבל הינמור
 -- ינרדץאלאגו יטשנרוד -- הז ךרוצל ועבקנש רבעמה"תודוקנ יתשב .ורסמנש
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 ,םהב וריש וא ,ופסנ םהב ,םישקומ תודש ךותל היברסב ידוהי תואמ וחלוש

 -* םעפ אל עריאש יפכ ,םיסורה ידי-לע ורזחוה םאו .םידדצה ינשמ

 .םיינמורה (רפסה ילייח) "ירצינארג,ה ידידלע ורונ ירה

 דימשהל :הבושחה וייח תרטמ תא ללכו ללכ רלטיה חכש אל תע התואב

 יתגלפמ סנכב רלטיה "לצנתה, רבוטקואב 7-ב .לילכ הפוריא תודהי תא

 ."תחא הגש ךות םידוהיהו םיניכה לכ תא דימשהל,, חיה לוכי אלש ,לודג

 התוא .םידוהיה לע ץיקי ץקהו בורקב עצובת תינכתה יכ ,חיטבה אוה
 ,םידחוימ םיחילש ידי-לע ,תחא הנועבו תעב ביתכה אוה המצע תינכת

 "תידוהיה תוינידמה, לכ .םיענכנ םיניתנבכ גהנ םהבש ,"ותירב-ילעב,ל םג

 הינמרגמ תוארוהה לע העיבצמ ,הלש הפידרה תונקת לע ,הינמור לש

 .תוהז עוציב"יכרד לעו

+ 

 ולחה הלש תינתמיאה אישה"תדוקנו הידגארטה לש תישילשה הכרעמה

 רלטיה לש "הסוראבראב תינכת, :תוצעומה"תירב לע תינמרגה הפקתהה םע
 םג דובעיש תוחפל וא הדמשה ,רועיש-אלל רוריט לש השודג הנמל הגאד

 ,םידוהיל עגונב ךא .תוצעומה-תירב לש םינטקהו םילודגה םימעה ראשל

 הקינכטה לש םיירשפאה םיעצמאה לכ תא תינכת יפ-לע ליעפהל טלחוה

 ,רלטיה האר ותואש ,הזה םעה תא ותוללכבו לילכ דימשהל ידכ ,עדמהו
 לכ .הינשה םלועה-תמחלמ לש התוטשפתהו התוצרפתהל יארחאכ ,ופוריטב
 ,םירחא לצא רשאמ רתוי ,םינמורה לצא ואצמ ולש םיווצהו תונקתה ,תוארוהה

 .ןוצר ךותמ תבשק ןזוא

 ינויב 227ה ,ןושארה םויה ןמל הדעונ םיינמורה תואבצה לש םתומדקתה
 םוש היהי אלש ידכ .תינופצה הניבוקובו היברסב ידוהי לש םתדמשהל ,1

 ,םיינמורה תואבצה לכ לש םבל-תמושת תא וקסנוטנא ןוי הנפה ,הז ןודינב קפס

 היסולכואה,, כ ,תאזל ,1941 ינויב 26-המ 193 'סמ יללכה הטמה תדוקפב
 שרד אוה ."םידדוב םילייח תפקות ףאו הלבחב תקסוע תיזחה ףרועב תידוהיה
 .וללה "םיילילפה םיעשופה,, דגנ "םחר"אלל גהונ,, ןכזלע

 ומרגש ,היברסב ידוהי לש המגודו"חא-אלל תוחיצר ןתוא ולחה זא
 ,םישנ ,םירבג ףלא 130-מ רתוי לש םתומל ,1941 טסוגואו ילוי ,םיישדוח ךות

 ינמרגה הנחמה לש הטמה שארש ,ךכל םירבד ועיגה .םיידוהי םישישיו ףט

 השענ הזה ינמורה ינומהה חצרה יכ הארנכ עדי אל רשא ,קנאר רויאמ ,11דה
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 םילייחש לע ,ינמורה יללכה הטמל הנולת רגיש ,"רריפ,ה תארוה יפ-דלע

 ילויב 147-ב .םידוהי םישישי ,יהשלכ הליע אלל ,תויריב םיגרוה םינמור

 :ירוטסיה ךרע הל שיש ,הקמנה הב היוצמו תאזה הנולתה התנשנ

 ,ילש תוח"ודב היתראיתש יפכ ,םיינמורה תואבצה יגיצנ לש םתוגהנתה,

 ינמרגה אבצה לש ןכו ינמורה אבצה לש םנרק תדרוהל קר איבהל היושע

 םייינמורה םינויכראב פראק .מ ידידלע אצמנ) "תימלועה להקה"תעד יניעב

 .(53--49 מ'מע ,'ג ךרכב ספדוהו

 ,יטשראטאט ,יקאטא ,בונישיק ,יצלב ,הקורוס לש םיעווזמה חבטה-ישעמ

 יטפשמ לש םינויכראב ןכו פראק לצא טורטורפב םיראותמ ,דועו ץינידיי

 רחאל .טסראקובב יממעה ןידהדתיב ינפל ומייקתהש ,המחלמהייעשופ

 תא םהירוחאמ וריאשהו רטסיינדה תא וצח םיינמוריםיינמרגה תואבצהש

 קלח קר ;םידוהי ףלא 40-כ םינוש םיאובחמב ןיידע ורתונ ,םידוהיה יללח

 .תוצעומה-תירב ךותל עיגהל ,םימוצע םיישק ךות ,חילצה תיסחי ןטק

 לא ,1941 טסוגואב 31-המ בונישיקב הירמרדנ'זה תדקפמ ח"וד יפל
 םידוהי 39,910 טסוגוא ףוסב ויה ,רופוט ןאוי לארנגה ,ןוילעה רוטרפה
 .ינרוקיסו ץנידיי לש תונחמה םיפסונ הלא לע .תונחמ העבראב םירוצע

 םיבר םיתמ איצוהל ךרוצ היה םוי"םוי יכ ,רבתסמ םיימשרה םיכמסימה ןמ

 םידחא םימי ךות .תופיגמ ,תוללעתה ,בער תמחמ ללותשה תוומה .תונחמה ןמ

 םילולכ תאזל ףסונ .שיא 1899 -- ינרוקיסב ,שיא 1024 ץנידייב ותמ

 ,םירכיא ידיל "םידוהי תריכמ, לע תודירחמ תודבוע םיימשרה םיכמסימב

 .שפנ םתוא םיגרוה ןכ-ירחאו םתוא םיזזוב הליחת ויהש

 .הצוקינאמ לנולוק לש ח"ודב םג וניניע דגנל תולגתמ תודירחמ תוביסנ

 םיקרפל הסינ רשא ,ההובגה הנוצקה ישנא ברקמ דואמ"דע םיטעמה דחא

 ,תוינייפוא תודבוע המכ ירה .בונישיק לשמימ לא חלשנש ח"ודה --- רוזעל

 : הזה ח"ודה ןמ תוחוקלה

 םידוהיל ...תונחמה ירוצע לש םתקזחהל רבד דוע השוע הניא הנידמה,

 ןיא עירכמה םבורל ..םמצעל ןוזמ גישהל ליבשב ,ףסכ דוע ןיא םמצע

 ןכל-םדוק וחלשנ םבור ..ףוגה תא תוטעל המב אל ףאו םישובלמ דוע

 ידכ ךות .םינמרגה ידיילע הרזח ושרוגו הניארקואל רטסיינדל רבעמ

 לשבל תורשפא לכ םהל ןיא ...הניארקואל םמע וחקלש המ לכ ודביא ךכ

 םייולת הלא תונחמש רחאמ ...ללכב ןיא תופורת ...המ"רבד םמצעל

 "...להנימה ירדס תא עובקל רקיעבו ,בצמה תא ריהבהל היה יוארה ןמ ,אבצב
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 ,הינמור לכ תוליהק לש הדיעווה הלכי ,יתמחלמה הוולימה גהנוהשמ
 ,הרזע לעפמב ףוס-לכ-ףוס חותפל ,טסראקובב 1941 טסוגוא ףוסב הסנכתנש

 הרחיא העושיה םלוא .היברסבב תונחמה ירוצע ןעמל ,"טניו'ג,ה לש ועויסב

 םייתניב וטילחה ,םהב וציאה םינמרגהש ,םיינמורה תונוטלשהש םושמ ,אובל
 .הירטסינסנארטל ורתונש םידוהיה תא שרגל

 ידכ ,תימורדה הניבוקובל תאזה הדיעווהמ יתרזח תע ,םהה םימיב

 ונל יכ ,ונתאמ שיא ןיידע לליפ אל ,תונחמה יבשויל הרזע םשמ ריבעהל

 יכ ,קר ונל עדונ .תועובש השימח ךות ומצע לרוג ותוא יופצ ונמצע

 .הנופצ לגרב םישרגמ םכותבש םידירשה תא יכו ,תונחמה תא םש םיקרפמ

 תא ושיחכהש וא .ליעוה אלל ויה טסראקוב דצמו ונדצמ תוינפהו תוברעתהה

 .דעומה תא רבכ ונרחיא יכ ונעטש וא ,ןיעל תויולגה תודבועה

 םישוריגב המויס תא הידגארטה לש וז תישילש הכרעמ האצמ ךכ

 ושומי אל וימיא רשא ,ןויזחב יקאטאב יתיזח רבוטקואב 13"ב .הירטסינסנארטל

 םיסורה םיתבב םינסכואמ ;הרצב םייורש ונייה ונמצע ונא .ינורכזמ םלועל

 ךותב תירזכא הלפשה לש שגרב ;ןוזמ גישהל תורשפא אלל ;ןיטולחל

 -אלל םוהתב םש"אלל םישנא :יוכיסדרסוחו המיא ,םירוסי לש והובו"והות

 .ראות

 רזאתהלו אוהש-ךיא ןגראתהל וניסינ םייתניבו בליגומל ונתרבעהל וניפיצ

 ,שונא-תואירקכ דוע ועמשנ אלש ,תוקעז קוחרמל יתעמש עתפל .תודגנתהל

 םיאב, :יל רמאנ ,ישארה בוחרה לא יתדרישמ .םייחי"ילעב לש הבבי ןיעכ

 יתיאר הנהו "!םיבלכבו םיטושב םימרדנ'זה ידידלע םישרוגמ ,ץנידיי ישנא
 םיפוטע ,הצחמל םימוריע :םדא"ינבכ טעמכ וארנ אלש ,םיאב לש תוצובק

 ; תומצעל דע םישוחכ םידלש ;לבחב ורגחנש ,םיקשב וא םינשי םיליעמב
 עיבהל דוע ולכי ישוקב ךא ;המיאהו בערה ,רוקה תמחמ םיבביימו םידעור

 םיבר "בינגהל, ונחלצה ,בוחרב הררתשנש המוהמה ךותב .םבל םע רשא תא

 טעמ טישוהל םירחאלו ,ונלש טרופסנארטה ךותל םריבעהלו תורושה ןמ םהמ
 םלוכ תא שרגל ולחהו ונישנא לע ץנידיי לש םימרדנ'זה וטע דימ םלוא .לכוא

 לש םויאה-תקעצ תא הנושארה םעפב יתעמש ינאו .תורובעמה לא ,רטסיינדל

 ."םוקמב ןאכ רודכ לבקי ,רגפמש ימ, :  םיחצורה

 רשא ,םייברסב םידוהי לש תודחא תוצובק ונאצמ הירטסינסנארטב

 םידוהי לעכ םמצע לע םזירכהב ,ןכל-םדוק רבכ םש ראשיהל וחילצה

 ,םינמרגה תגיסנ ןמזב -- 1944 סראמב ולכי ,"יוציפ, רותב .םייניארקוא
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 םידוהיכ םמצע לע זירכהל -- הניארקוא ידוהי תא דימשהל ושקיבש

 .איהה תעב ןיידע עיגה אל חצרל םרותש ,םייברסב

 םידדוב םימרדנ'ז לש "הרתי תוצירח, ,ךרפ תדובע ,תופיגמ ,בער
 .היברסב ישרוגמ לש םיפסונ זוחא 60 דע 50 לש םהייחב ולע םימוד "םירקמ,ו

 דוע ואצמ םש .םהיתבל רוזחל וחילצהו "הלואג,ל וכז דבלב םיטעמ םיפלא

 .ןכלד-םדוק וטלמנ םהילאש ,םייסורה םיחטשה ןמ ורזח רשא ,םידחא םיפלא

43 

 לכבו ונשפנ לכב .תאזה הארונה המארדה לש גוליפאה חתפנ תאזבו

 יתיהש ימצע ינא !ונליחנה אוה תובזכא הזיאו -- "רורחיש,ל וניפיצ ונדואמ

 .היברסבב הנשה תיצחמ הזמ ,תוצעומה-תירבב "רורחיש,ה ירחא הנש דוע

 -- תיתגלפמ"יתלב וא תיטסינומוק התיה םא ןיב -- תידוהי"אלה היסולכואה

 -יאב ,היברסב תודהי לש םינורחאה םידירשה ,םידוהיה לש םבוש תא התאר

 אלו םיידוהיה םיסכנה לכ תא םהידיל םייתניב ולביק םה .האנשב ףאו ןוצר

 ונקית ןתואש ,תוברוחב קפתסהל וצלאנ "התיבה םירזוח,ה .םהמ תופרהל וצר

 םהיתבמ וחקלש םושמ ,םידוהי ושנענ םהבש ,םירקמ לע יתעדי .תופיחדב

 .םירוגמל היואר"יתלב הברוח וזיא ןוקיתב עייתסהל ידכ ,רדג יקלח

 םילוכי םניא םהש ,וריהצה תוריכב תודמע ילעב םיידוהי םיטסינומוק

 ושייבתה אל וללה .םישדחה לשמימה ינקסע תאו םודאה"אבצה תא ןיבהל

 תא םייסל חילצה אל רלטיהש ךכ לע םרעצ תא עיבהלו תוימשיטנאל ףיטהל

 .םידוהיה תדמשהב "ותכאלמ,

 .ול ומדקש תוכרעמה לא שפנ"תמגעו בצעב ףרטצה גוליפאה

 ג

 טורטורפב ראית ,ןאמ ולוג ,רלטיה תפוקת לש ינמרגה ןוירוטסיהה

 לש הדימ לכ םירבועה ,207"ה האמה לש םינוהה לשו ףרזטמ לש והשעמ. תא

 ראשה ןיב .ונא ונימיל דע תועיגמה תואצותה לע עיבצה ףאו ,"ןוימד

 וידסיימו ישילשה ךיירה תאנש יכ ,הזיתה תא ,ינמרגה שיאה ,אוה הלעה

 םדא םושו םע םושש ,הדימ"תמא יפילע ,טפשמ אלא ,םודק טפשמ הנניא

 .שנוע-אלל הדגנכ אטוח וניא
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 ידוהי תדמשהל םינמרגה לש םתוירחא העבקנ גרבנרינ יטפשמב

 ,םינמורה לש תפתושמה םתוירחא .הירטסינסנארט לש תונברקלו היברסב
 .רתוי רחואמ דעומב קר העבקנ -- דועו םינלופה ,םיסורה ,םיניארקואה

 .והשלכ יואר לומגת םג םהילע אב אל ןכ"לעו

+ 

 .היברסב תודהי יללח לש הקיטסיטאטסה לע תודחא םילמ ,ףוסבלו

 ינמרג"חרזמ רבחמ .תונברקה רפסמב םיזירפמ...ו תונותעב תקולחמ שי

 .הירטסינסנארטב םיגורה יצחו ןוילימ לע רבדמ ("הנאטאס הגאפא,, ,רהוד רטפ)

 לע ןמכייא לע םרפסב םירסומ יבודלא יבצו ץכ םירפא ,סדלונייר ןיטנווק

 -- האלה הכו .1943 תנשב ףא "םישרוגמה ירחא וחלשנ,,ש ,םידלי יפלא תואמ

 .ןמכייא טפשמ לש "תילארוטקנוינוק,ה תורפסב

 ובש םוקמב ,זירפהל תידוהיה היפארגוירוטסיהה לש הדובכמ הז ןיא
 הלאכ םישעמ .הילע תולעל לכות אל תוירזכא םושש ,תאזכ איה המצע תמאה

 הזרפהה לעו תמאה ןמ הייטסה לע עיבצהל ער"ישרוח םיביריל םירשפאמ קר

 תודסומ יאצמימבו תוימשר תוקיטסיטאטסב תילגנ תמאה .רחשהיתרסח

 רתוי לש םתדמשה .('וכו "ימלועה ידוהיה סרגנוקה., ,"םשו די,) םיידוהי

 קפס לכל לעמ החכוה היברסב זוחממ םיידוהי םישודק ףלא 200"מ

 .ונדובכמ הטמל אוהש ,"חפשמ,,ל די ןתינ לא .םייטפשמ םיכמסימב הרשאתנו

 -- רבעה תא םירכוז םניאש הלא. :םכחה הנאיאטנאס ירבד תוא רוכזנו

 ."תינש ותויחל ונודינ



 ינטיל הרוד

 תורפסה לש הירלקפסאב היברסב ידוהי תאוש

 א

 הינמורל םוטמיטלוא תוצעומה"תירב הרגיש 1940 ינויב 26"ה םויב
 .היבדלומ ןופצב בושי"תומוקמ המכו הניבוקוב ןופצ ,היברסב תרזחה העבתו

 .םושבכ םיסורהו הלאה םיחטשה תא הינמור תואבצ וניפ םידחא םימי ךשמב
 םירקמב וחצרו םידוהיב תוערפ תוינמור אבצ תודיחי וכרע יוניפה תעשב
 .ןתגיסנ ךרדב ואצמנש תורייעב תידוהיה היסולכואה לכ תא םידחא

 .הז ןיעמ םורגופ "הליהת אלל רוביג, ורפסב ראתמ לאירבג הנוי

 תעשב אצמנ אוהו הינמור אבצב ןיצקכ תרישש ידוהי אוה ולש ןמורה רוביג
 תא רפסמ אוה .תינופצה הניבוקובב ,ינמורה אבצה תודיחימ תחאב יוניפה
 ימימ ךותב ףצ .תואיפו ןקז רוטע ,ידוהי לש שאר .ויניעל ולגתנש תועווזה

 ,דרפנב ףצ ,הרוחש הטופק שובלה ,ידוהי ותוא לש ופוגש העשב טקשה רהנה

 דחא ךותב .םיגורה םידוהי לש תופוג םירוזפ רפכה תובוחרב .ונממ קחרה

 .הנקזה המא הדילו ,היתועורזב קונית הקיזחמה הריעצ השא תפוג -- םיתבה
 חבטה תא ךרע ימ .תוירזכאב ונועש םיחצרנ םידוהי -- םירחא תומוקמב

 םירצונ :ולצינ םיטעומ קר .וחצרנ םוקמה ידוהי בור .םידמב םילייח ? ארונה

 .רעיב םוריתסה םידידי
 בורל ,םירצונ לש תויבויח תויומד המכ םייוצמ לאירבג .י לש ןמורב

 .םיינמורה םיניצקה ןיב םג הלגתמ תאזכ תומד .םיימשדיארי םיטושפ םישנא

 ול רפסמ ,ךורב טנאנטיילה .רפסה רוביגש ,וי'צאב ןטיפקה לשמל אוה הזכ
 .חבטה ןמ לצינש ידיחיה ידוהיה דליה תא ול הארמו םילייחה וללועש המ

 דקופ תועמדמ קונח לוקבו וקשנמ ,ויתועורזב דליה תא לטונ ינמורה ןיצקה

 .תונמאנ םיידיל ורסמלו הריעה וכילוהל ,דליה תחקל ךורב לע
 לע אבש יטילופה ןוסאה ןמ הינמורב להקה תעד תא חיסהל ידכ

 הער םתביד ואיצוהו םידוהיה דגנ תונווכמ התסה תולועפ ושענ ,הנידמה
 ולביק תאז תמועלו היברסבמ ותגיסנב ינמורה אבצה תא ופיקתה וליאכ

 .םשל ותסינכב םודאה אבצה תא תובהלתהב
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 ידוהי לש םימיאה"תושרפמ תחא דוע לאירבג .י הלעמ ורפס ךשמהב
 ךותמ םידוהיה תא םיכילשמ ויה םיינמורה םילייחה .םיעבראה תונשב הינמור

 ויהש ,אבצ"יאצוי םידוהי תצובק תראותמ ,ןאכ .הכלהמ תעשב תבכרה
 ,דחי עוסנל םיטילחמ םה .םהיתבל עיגהל ידכ תבכרב עסמל תאצל םיכירצ
 התואב ועסנש םירחאה םידוהיה ךא .םילצינ םה ךכל תודותו ,הלודג הצובקב

 םיסגלקה לש םדי תחנמ ולבס ,אבצ-ישנא םא ןיב םיחרזא םא ןיב ,תבכר

 .םהינעמ ידיב ףרט ולפנש םידוהיה תא ליצהל עבצא ףקנ אל שיא .םינמורה

 תוננוגתהה קר .תושפנ ליצהל הייושע התיה תידוהיה תויראדילוסה קר

 .הליעוה הליעפה

 ב

 םמע דחיו -- תוצעומה"תירבל הינמרג תואבצ ושלפ 1941 ינויב

 ושבכנש םיחטשה ןיב .הריהמ םתומדקתה התיה הלחתהב .הינמור תואבצ

 ,הניבוקובו היברסב ,היבדלומ-ןופצ םג ויה המחלמה לש םינושארה םיבלשב

 התיה הלא םירוזאב .ןכל םדוק הנש המצעל החפיס מ"הירבש םירוזאה ונייה

 אבצה תודיחי וכישמה הלא םיחטשל םבושב .הכימס תידוהי היסולכוא

 תורפס .הנש ינפל םהב ולחהש גרההו תוללעתהה תולועפב ינמורה

 םירמאמהו תובתכה .ןמז קרפ ותואב הבתכנ אלש טעמכ שממ תירטנמוקוד

 ,תיתמחלמ חור חיפהל :םתמגמ התיה תחא הינמור ינותעב זא ועיפוהש

 .םידוהיה דגנ ועצובש םיעשפה תא קידצהלו להקה תעד לע עיפשהל

 ורפסב םיאצומ ונא -- תיתמגמו תדחושמ איה םג יכ םא -- תחא תודע
 יאבצ"בתכ היה הז ינמור רפוס ."תורעוב רטסינדה תודג,, ויגרואיג .וו .ק לש
 ורפסב םיקרפה דחאב .היברסב ידוהיב ושענש העווזה ישעמל הייאר דע היהו

 .ינמורה אבצה ידיב השוביכ רחאל יצלב ריעב עריאש המ רפסמ אוה הז
 הרייש העיפוה ,ינבורבמוד"הקורוס ןּוויכמ ,שיבכה לע .תובהלב התלע ריעה

 םתואיצמ יכ רבחמה ריבסמ ןאכ .תיזחה וקמ ושרוגש םידוהי יפלא המכ לש
 ,םידוהיה לכש ןוויכ ,ינמורה אבצל ןוסא תרה התיה תיזחה וקב םידוהיה לש

 זבומכו .םיקיבשלובה תבוטל לוגירב -- וירבדל -- וקסע ,םהינקזבו םהירוענב

 לש רתויב םינכוסמה םיביואה, םהש ,הלא םידוהי לע םימחר לכ ובלב ןיאש

 תורייעו םירע ראשבו יצלבב הרעבת וכילשהש םה יכ ןעוט אוה ."ינמורה םעה

 ינא, .תובהלב הלוע ריעה תא םתוארב םתחמש התיה הברו .היברסב ןופצב
 ןמזמ .הנחצ תוחיר םילוע הביבסש וז הריישל -- רבפמה רמוא -- ברקתמ

 ריעה לע ,תינטש דיאל-החמש םינועט ,םימעוז םיטבמ םידי'זה םיחלוש ,ןמזל
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 יצלב תא וסרה םה .ןה םהידייהשעמ -- רפא לש הלא תומירע .הפורשה
 םיעשופ"אבצכ ,םהישנבו םהינקזב ,םהירוענב ,ךסב םירבוע םה וישכע !ריעה
 תויוג תוחנומ ןהיתחתמש ,ריעה לש תונשעה תוברוחה ינפל ,סרה"יערוז

 ."םהיתונברק

 ואלכ םה :וז הארונ המשא םהילע לפוט ויגרואיג :ןכ לע רתי

 וא הלא תומוקמ וצצופו םירצונ םישנא ריעב םייאשח אלכ-יתבבו םיפתרמב

 וליאו חורבל םהמ םידחא וסינ ,וז םתכאלמ וליכש רחאלו .שאב םתוא ולעה

 -- ,םינמרגו םינמור םילייחב בראמה ןמ תוריל תנמ לע םוקמב ורתונ םירחא

 ריעה יבשות וקלחנ ורואית יפל .הצמשל-עורפה ימשיטנאה יאנגתעה ןעוט

 ו תורעבתה יריעבמ ,םידדושה ,םיחצורה םהש ,םידוהיה :תונחמ ינשל יצלב

 םימי ורתתסהו ריעה ןמ וחרב ,"ידוהיה רורטה.. תונברק םהש -- םירצונה
 והשמ דוע רתונ םא תוארל םבושבו .יצלב תוביבסבש תועבגה לע תולילו

 ויגרואיג לש ירואית תמגמ יכ רורב ...םידוהיה תריישב םישגופ םה םוונמ

 תא קידצהל תנמ לע ,תוצלפמ ,םיחצור ,םידגובכ םידוהיה תא גיצהל איה
 הז .היברסב ידוהיב ןמז-קרפ ותואב וכרע ינמורה אבצה ילייחש םימורגופה
 .1941 תנש לש הינמורב חורה-ךלה היה

 ורפס 1953"-ב םש םסרופ רשאכ .תפרצל המחלמה רחאל רגיה ויגרואיג

 ורבע תא התליג תונותעה :הלודג הירורעש המק "שמחו םירשעה העשה,
 םסריפש ,רחא רפסב .ותונקדיצ תא העיקוהו םיטסישאפה תורישב ,רבחמה לש

 וירוענב בתכש םירפסה ךרע תא לטבמ אוה ,"דדב עסונה םדאה,  ,ןכמ רחאל

 זא ראיתש ןמצע תוישרפ ןתוא שדחה ורפסב הלעמ אוה רשאכ ךא .תינמורב
 לש םורגופה לע ורבדב .ףוליס לע ףוליס ףיסומ אוה ,ה'זאטרופיר תרוצב

 זמרמו םידוהיה חבטל ומעדינב תוירחאמ לקהל הסנמ אוה 1941 תנשמ יסאי

 ןודנול לש רודישה תונחת ידי לע הליחת הנווכב וחפונ םורגופה ידממ יכ

 ריעה יכ ןעוט אוה יצלב תשרפ לע ולש שדחה ןמורב ורבדב .הבקסומו

 ןיא ךא .ללכ ריכזמ אוה ןיא םידוהיה תרייש תא ."םימודא,ה ידיב הצצופ

 ,םייובשה תונחמ ידקפמ ,םייטיבוסה הרטשמה"ישנא,  יכ ןייצל חכוש אוה

 אוה רחא םוקמבו ."היברסבמ םידוהי םבורב ויה ,םינזיטראפה תודיחי ידקפמ

 ,םייסורה םיטסירוריטה תויפונכ יגיהנמו םינזיטראפה תיברמ יכ רמואו ףיסומ

 תרוסמה בטימ יפל לכה .םידוהי םה ףא ויה ,םיווקה ירוחאמ ולעפש
 ."םיטסינומוקה םידוהיה., דגנ תנעוטה תימשיטנאה

 לעב .פראק .מ ירבדל רשא ,בונישיקל עיגמ ויגרואיג לש ורוביג
 יכ ןעוט ויגרואיג לבא .םידוהי םיללח 10,000 זא הב ולפנ ,"רוחשה רפסה,

 ."ינשה יוכיסה. .ויגרואיג לש רחא רפס .םידוהיב הערל ועגנ אל םינמורה
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 הרמויה תורמל ךא .םידוהיה יפלכ ויתונווע לע לוכיבכ רפכל דעונ
 אוה .םידוהיל וסחיב תידוסי הרומת הלח יכ חיכומ אוה ןיא תירטינאמוהה
 ידי לע ידוהיה םעל ומרגנש ,תובישח תורסח ,תונטק תולווע לע קר רבדמ
 בטימ יפל תאז השוע אוה ,םידוהי לש תויומד ראתמ אוהשכו .םינמורה

 "שמחו םירשעה העשה, רפסב רשאכו .תימשיטנאה תורפסה לש תרוסמה

 רשאו םייצאנה רגסהה"תונחמ ךותמ םייח ואציש םידוהיה תא ראתמ אוה

 ןיא -- םינקירמאה ידיב תושובכה הינמרג תורייעמ תחאב יערא"תבישי ובשי
 םהש ,רוחשה קושב ,תורספסב םיקסוע םהש תאז אלא םהילע רפסמ אוה

 ויגרואיג יניעב איה :םיבשוי םה הכותבש הנוכשה וליאו .הליל-ןיב ורשעתנ
 ..גשגשמו חרופ ,"שדח וטיג.,

 ג

 לע םיזעונו םייולג םירבד המכ ובתכנ 1945 רחאלש תינמורה תורפסב
 ןמורה .המחלמה ימיב שוביכה"יחטשב ינמרגה"ינמורה %אבצה תוללוע
 אוה .הלאה םיזעונה םייוליגה דחא אוה ראלימאק ויבסויא תאמ "לפרעה.

 .תוצעומה-תירב ךותב התומדקתהבו התמחלמב ינמור אבצ תדיחי רחא בקוע

 תלייחב הרקמ היה היבדלומ ןופצב רשא הצרה הרייעל אבצה תסינכב
 איה .םיינמורה םילייחב הפלצו דחא תיב לש וגג לע הרתתסהש תיטייבוס

 לכב המשא הלתו ךכב יד רמא אל ינמורה לנולוקה ךא ,החצרנו הספתנ

 אבצה ישנא .םידוהיה קר ןבומכ ועגפנ ןישנועה עסמב .תיחרזאה היסולכואה
 םידימעמ ,ףטו םינקזו םישנ ,םידוהיה תא םיפסוא ,תיבל תיבמ םיכלהמ ויה

 תורורצ םירויה סומלוב יזוחא םילייח ראתמ אוה .םהב םירויו ךיקה דיל םתוא

 ,םהיתוירימ םיפרמ םניאו םידוהיה תרייש ךותל םהלש םיעלקמה"תת ךותמ

 תא םיחצורה "לזרבה רמשמ, ישנא ,םידליבו םישנב םיללעתמה םיטסידס

 לבא .םהיצפח לכ תא םהמ ודדשש רחאל ,רתויב תוירזכא תורוצב םהיתונברק

 גרהה ישעמ תא תלבוס םתעד ןיאש ,םייבויח םיסופיט םג ראתמ ראלימאק

 םיווצמ םה רשא תא םחרוכ-לעב םישועה "םימראדנא'ז,ה םה הלאכ .חצרהו
 םייברק םילייח םה הלאכו ,חוצרלמ תעגמ םדיש לככ םיטמתשמו תושעל

 םישנ תושפנ לע םיסח תיזחה ישנא .אטחמ םיפחה חצר ינפמ תדלוס םשפנש

 הצילוס"הבונ ,היברסב תורייע ךרד תיזחה וק .לא םרבעמב םיידוהי םידליו
 ינמורה םעה לש לודגה-ובור תא תוכזל שקבמ רפוסה יכ רכינ .ינ'צירבו
 תודגנתה ןגראל םתלכי"יא תא יטילופה ךוניחה רסוח ןובשח לע ףקוז אוהו

 ןה "לפרעה., ןמורב תורפוסמה תודבועה לבא .ויתודוקפלו רטשמל הליעפ
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 םיטפשמה יח"ודמ ורפסל יתדבוע רמוח באש רבחמה .ירמגל תויטנטוא
 .המחלמה-יעשופ דגנ הינמורב וכרענש

 םימורגופה., ורפסב וקרימ-סויראמ ידיב םג וראות ולאל תומוד תוישרפ

 אבצל הוולתנש ,הטראפאלאמ ויצרוק יקלטיאה רפוסה ידי לעו "היברסבב

 תא ראתמ אוה ,"הקורוסמ תורענה., ורופיסב .היסור ךותל ועסמב ינמרגה

 תוידוהי תוריעצ וקסעוה ובשו הקורוסב רדוסש םיינמרג םילייחל תֶונוזהדתיב
 : היברסב יבחרב וספתנש

 תא תורכומ ןניא ןה ;:תונוז ןניא הקורוסמ הלא תונכסמ תורענ..

 ןה .וגדצמ דובכ סחיל ןה תויאכז .תונזל ןתוא וחירכה .בוטה ןנוצרמ ןרשב
 *..יזבנ חרואב תולצונמ המחלמ"תויובש

 "תונשיה, תא ;תורענה תא םיפילחמ ויה "הדובע. ימי םירשע רחאל

 .גרוהל ןתוא םיאיצומו רטסינדה תא אשמ"תוינוכמב םיריבעמ ויה

 הדהא סחי ךותמ ךא ,ירזכאה םזילאירה ךרד לע וז השרפ ראתמ הטראפאלאמ

 .םיצאנה תונברקל

1 

 םורגופה תא ץלפ .י ראתמ ."וימדב ססובתמ לארשי, ,ולש ןמורב

 םג רפסה לש םינורחאה ויקלחב עיגמ אוהו ,יסאיב תוערפה תא ,טשרקובב

 וא רטסינדל רבעמ היצאטרופידב וחלשנש םידוהיה לש םלרוג רואיתל

 .היברסבל ינמורד-ינמרגה אבצה תשילפ םע הסידואל טלמיהל ןמילצהש
 ודיקפה ,ןיטקרסק ךותב םורגסש םיצאנה ידי לע הלא םידוהי וספתנ הסידואב

 .ןינבה תא ותיצהו שיא טלמיי לבל הרימש וילע

 ידוהימ בתכמ רמשמהיליחמ דחא לייח איבמ הירטסינדסנארטמ
 םיעווג ,טאל םיתמ ןאכ ;היריב םידוהי וגרה םירחא תונחמב.... :בתוכה

 יאדוו .יתומ םויב ירחא שידק רמאתש ...ךינפל החוטש יתשקַב .רוקבו בערב

 םעני ךא ,הנומא םושב ןימאמ ינניא ,.קודא ינניא .הז םוי לוחי יתמ ךל עדווי

 ,םייח ןב רזעילא לארשי :הנש לכ ירכז תא הלעמש ימ ונשי יכ תעדל יל

 *...ימש והז

 תונחמב םידוהיה ייח תא וראית רתוי תקייודמו תטרופמ הרוצב

 םינורייו "הלילה ליחתמ םש.. ורפסב ןד וי'גרס םירפוסה הירטסינדסנארטב
 .*ןדעהדןגמ שוריגה, ורפסבש *הברעב הנותח, ורופיסב וברש

 קפוע ,וננמזב הינמור תורפסב םייזכרמה םישיאה דחא ,וקסנילאק .ג
 אוה .יצאנה ןוטלשה ימימ תידוהיה הידגארטב "רוחשה סוכרתה, ולש ןמורב
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 .םהיללועמ תא עיקוהלו םידוהיל ושענש םינושה לוועה ישעמ תא ראתל שקיב

 םירחא תומוקמב .תוערפה ימיב יסאיב אצמנ ,ידוהי יאנותע ,וירוביגמ דחא
 וצצופ םייסור םינאזיטראפש רחאל ,הסידואב םורגופה תא ראתמ אוה ורפסב
 ידכ .םינאזיטראפה םע הלועפ"ףותישב ומשאוה םידוהיהו ישארה הטמה תא
 םינותנ יפל ךא) ונוימדב רבחמה הוולמ םידוהיה ושרוג ןפוא הזיאב תוארהל

 תוניצסה תחא הנה .םישרוגמ לש הרייש (תויטנטוא תודועתב אצמש

 :ורפסב תורפוסמה

 דחא רפסמ -- דירחהל-דע םיאמצ ונייה רק היהש יפ לע ףא..
 .תותשל תשגל ךרדל"ירבחו ינא ונטלחה ,ראב ונתוארבו -- םישרוגמה

 תא ורצע םיפודיגו תוללק ונתמועל םטילפהבו דימ ונוספת םיוולמה םילייחה

 ,דחא םדא ורצע ,ירבח תא ררגש העש .גרוהל ונתוא איצוהל ידכ הריישה

 ןתית, .רמא ,'ותוא יל רוכמ, :הוולמל ןמיס השעו ,דושח םינפדרתסלק לעב

 '!ףלא ןת, .'תועורק וילענ ,הווש אל אוה רתוי ,ףלא ןתא, ,'1 ייל םייפלא

 .הוולמה םיכסה

 תא .תקל הוולמה .היה ןכ אל ךא ,המוגע החידב יהוזש יתייה רובס

 ,תמה-תפוג לא שגינ 'חוקל,ה .םוקמב וריאשהו ידוהיה תא חצר ,ףלאה

 וידגב טושפל לחהו ,הטוחש התוא הנוק התאש השבכ ששמכ ולגרב וששימ

 ."וילעמ

 לש גרוהל םתאצוה תא ;הירטסינדסנארטל ושרוגש םידוהיה ייח תא

 וחד ןכמ רחאלו םמצעל רבק תורכל וחרכוהש ,יצלבב תידוהיה הליהקה ישאר

 םה ףוסבל ,םימעפ עבשדשש גרוהל םתאצוה תא םיטסידאסה םידקפמה

 ,הבר תובידאב םתא וחחושש םיינמרגה םיניצקה םע דחי החוראל ונמזוה
 ועיגהש הלא לש םלרוגו .גרוהל םואיצוהו הלעתה לא םוכילוה החוראה רחאלו

 םהיצפח לכ םהמ ולטנש רחאל .רתוי בוט היה אל ,רכא לש הווחל וא הנחמל

 םירחוב םיינמרגה םיניצקה ויה תונחמב .םינמרגה ידיל םתוא םירסומ ויה
 ."םיעושעש, םשל רתויב תואנה תוידוהיה םישנהו תורענה תא םמצעל

 ןמרטיצ קיזייא .תוומל םהיתונברק תא םיחלשמ ויה םתוואת וקפיסש רחאלו

 תולוגסה בטיממ ול סחיימ רבחמה .ןמורה לש יבויחה ידוהיה רוביגה אוה

 ןתונ וניא ,ןויסנ לעב ,יארחא ,ליכשמ ,חכופמ אוה .תוידוהיהו תוישונאה

 םינינעה תא ןיבמ .ולש םיביואה לש בוטה םנוצרבו ןיע"תיארמב ןומיא
 .םייחל זב וניא ךא תוומה ינפמ דחופ וניא ,שפנ תוולשב ביגמו םקמועל

 תוירזכאה ישעמ תא ראתלמ אוה ףא עתרנ וניא וקסנילאק .ג

 ליטהל הטונ אוה ךא .םידוהיב םיללעתמה םיניצקהו םילייחה לש םייטסידאסה
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 םהירחא םיררגנ קר םינמורה .םינמרגה לע תוירחאה לש ירקיעה קלחה תא

 .םידחא ללכה-ןמ-םיאצויל טרפ ,יבויח רתוי הברה רואב םילגתמו

 ה

 תאוש לע הבתכנש תורפסה ןמ רעצימ קלחב אלא הז רמאמב ונקסע אל

 םירפסב וראות היברסב תודהי לש התונעו הלבס .הינשה םלועה תמחלמב ונמע

 ןמורה תא בותכיש רפוסה םק אל ןיידע ךא ,בורל תיתדבוע הרוצב הלא

 תא העיבטהש ,ונמע ינבמ תובברב העגפש וז תישונא הידגארט לע לודגה

 ,חטשה ינפ לע קר הלא תוישרפ וראות הכ דע .םשפנ לעו םלרוג לע המתוח

 רואיתל םיפצמ ונא ךא ,הללכההו הדועתה ךרד לע ,תודבוע טוריפ ךותמ

 חקלו רכז שמשיש לארשי תודלותב וז םימיא-תשרפ חיצניש בגשנה יתונמאה

 .םיאבה תורודל

 םת1 0 תאגתזצפ

 1. (280ת16 18 6708 8גתפ ₪101ת6, 60. 126 18 ]>]ותנ6 0('0כע, [28ע15, 9

 (2. ש. (:ם607₪ת1וג, 266 תוה]טץ16]1 1015+עו0]1, 13ו10ו176561

 62, יש. (1ת607₪ת1וג, 1.8 טותק+61ת6!4תו6 תסטת6, 60. 12]סת, 1287185,

 6. שי (+ת60זק!וג 12 8600206 0708ת066, 60. []סת, [2ע15, 2.

 6. ישע. (+ת6סזק1וג, 1/תסזחתו6 (ש| טסעה86 5011, 60. [210ב, 2871 4

 1. עק62]6, 187201 !תפותקסצה(, 1300ו1ת0פ1ָ6 6

 118206] 11:60, 1ת קזותומטהזה 1944, 1300601690 6

 1טונא6ס!וג (2התת11בת, 1וסשוזה, 68. 01 968], 2וג6ע086 9

 (תגזש10 219188166, 1801146, 150116--11320 6

 16ע0ת]תו 86זמו 1?ש0ת]1ת6₪ 61ת עו, 60. 06 808% 1300005565 6

 (1. (201!מ68011, 5011תו11 081 60. 86 ₪681, 13ו10ו16ַפ5ַ; 0



 ןייטטשרפוק .ל

 תיאברסבה הרייעה לש הררושמ -- ןויצ-ןב .ש

 זתדלומ

 תחת םיפופצ םידמועה ,םיתבה ןמ תיב הזיאב ןיחבהל היה השק,

 םיפתושמ םילתכש ,דאמ ךוראו דחא תיב -- םהה 'םיתבה' לכ ...דחא גג

 וללה תורידה לכו ,התרבח תרידל וז החפשמ לש התריד ןיב םיצצוח

 הרדסכאל תויונח לש ןיסירתב תוחתפנ ןלוכ ; תומואת תויחאכ וזל וז תומוד

 לכמ היבוברע ןימ ןה ןלוכ תויונחהו ,דחי ןלוכ תא תללוכה הכורא תחא

 עורז ,םירספאו םינסר ,םיבלגמ ,טפנ לש תויבחו חמק יקש :םינימה

 ילכ ,הועש לש םיסופדו תוינמחל ,האירו אמטאד אקובו הביקו םייברק

 ןרטע לש םיטיבע ,םהלש תואחספל םימשבו ןילבת לש תורעק ,םיחפ

 םע ןיכומ ילג ,םיקתממ לש תוריוצמ תואספוקו םיחולמ םיגד ,תפזו

 "ישארה,, בוחרה לש ורואית והזכ ...""וכו תרזח יחלקו םיחופת לש 'דמעמ'

 ומצע ןויצ-ןב .ש ידי לע טטרושש יפכ ,היברסבב יטשנלט הרייעה לש

 יתרקב 1937-ב .א"לרתב דלונ הב הרייעה ,"ישמ, ולש הפיה הליבונב

 התיה המינפ םיתבב .1870-ב רשאמ םירחא ויה אל הינפו וז יטשנלטב

 תולפוטמ ויה אל םינורחאה תורודה תוחפשמ ןכש רתוי החוור 1937"ב ילוא

 "לודגה םלוע,ל ואירמהו םיפנכ וחימצה ,ולדגש םידליה ךא .םידליב

 האושה רשא ,הסיסג ילבחב תרפרפמה הרייעה תא םהירוחאמ וריאשהו

 בוחרב םהל דומעל וכישמה םיתבה ירוט וליאו .היכילהת תא השיחה קר

 ,ליהבמ ןוממשב תויורש ויה ,"דחא גג תחת. ,ןהב תויונחהו "יזכרמה"

 םידומצ ויה הלא םיתב .תילכת אלל תוכובנ ,םינוא רסוח לש ןופלע תוכומ

 הלהבה תא גיפהל םינווכתמ וליאכ ,והנשמב דחא םיקובדו הפי הפי
 .םירופאה םהיתוקעמ תורוק ןיבמ וציצהש שואיהו

 םמעושמ ,רופא תוחפ אל וטיג יטשנלט התיה הנש םייתשו םיעשת ינפל

 הילע רבג לבא ,בשומה םוחתמ תרחא תידוהי הרייע לכ רשאמ ךובנו

 תוידוהי תויאלקח תובשומ ןתוא לש -- רחאה עקרה לש קוריה ןווגה

 קוריה עבצב .ןהמ תחא התיה יטשנלט רשאו 1830-ב ומקוהש היברסבב

 איהו החיטבמה הרושבה ןמ היה היברסבב יאלקחה "שדחה וטיגה, לש
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 הרייעה .בשומה םוחתב ועמשנש תושדח תורימז ןתוא לכמ הנוש התיה

 תורעו ריבכמל ירפ יעפוש םימרכו םינג לצב ,קרי לש םיב העבט

 ףא לע .היברסבב וז הפנל וארק הכ ,"ירדוק,ה זכרמב הדמעו םיתובע

 יזכרמ דיקפת האלמ ,לזרב תליסממ םירטמוליק תורשעב תקחורמ התויה

 םימרכ ,תורעי לש תוניטיסד תובבר לע ערתשהש היברסבב קלח ותואב

 .םיציבו תופוע ,רקבו ןאצ ריתע היהו ,רתויב םיחבושמה םינזהמ ירפיינגו

 תווצק לכמ אלא ,המצע היברסבמ קר אל הרייעה לע םיטע ויה םירחוס

 הניבוקובמ ,ןילופמ ,הסידוא בורקה למנה ריעמ ,הניארקואמ ,היסור

 .הפנה תבונת תא םישכור ויהו לובגל רבעמש תוכומסה היצילגו

 ,תיטסירצה היסור לש ריבכ ילכלכ "דנלרטניה, זא התיה היברסב

 יתרבחה רוגיפהו לוצינה תויורשפא תניחבמו הכלממה לש לודגה "םסא,ה

 ןיב תקלחמ התיה תיסורה תוליצאהש ,"תיסורה האידנאו,ה וז התיה

 שפנ 3500"כ זא התנמש ,יטשנלטל .הבונתה"יריתע היחטש תא הירבח

 רכיאה ,ליצאה ןיב תילכלכ תכוותמ תויהל דחוימ דיקפת רמתשנ םידוהי

 םיזירזה .הל הצוחו היסור םינפל יראוציה רחסמה ישלוח ןיבו רישעה

 הרייעה ינפ לע האשנתהש ץירפה תריט לא םיסנכנו םיאצוי ויה ,םהבש

 הלוצאה ינב .רוזיאה יבחר לכב תורוזפ ויהש תומודה תוריטה לאו

 ךשמב יערא תבישיל ולא תוריטל םיטונ ויה ,תיסורה ("ובטסנאירובד,,)

 ויה יתרבחה רוגיפה לוצינ ידכ ךותו ,ףיסאהו ריצבה לש הרצקה הנועה

 יפלאו םיסיראה לש םלמע ירפ תא םהישגונו םהיתרשמ תרזעב םיטחוס

 בור .םיעצרנ םידבע תויהל ופיסוהש ,לוכיבכ םיררחושמה םירכאה

 םינוקו םירכאה תורצח ירעש לע םירזוחו םיבבוס ויה הביבסבש םידוהיה
 הז היה ."ץירפ,ה לש ויחילש רבכ ורבעש ירחא ראשנש המ לכ םהמ
 תא דבעל היה ץלאנ יברסבה רכאהשכ ;תילאיצוס הניחבמ םוגע דיקפת
 "וןירחבנ,ל רסמש "םיהלאה ןוצר. ךכב תורעב ךות האר ,םיליצאה תמדא
 ידוהי עיפומ היהשמ וליאו .םעב םידורו םילשומ תויהל הנובתו חוכ
 לדלודמה ונרג תויראשמ ןייה יניהו האובתה תופיא רפסמ תא הנוקו דורמ
 הדות ריסא היה ,ותימאל ,רכאה ."רפכה תקולע, לש םשה ול דחייתנ --
 ושפנ תא היחהו אלמ ףסכב הלא תויראש ולצא הנקש לכורה ידוהיל
 ימוקמה ןוטלשה יחילשו תינסראה ותפטהב רמוכה ךא ,ותיב תושפנו
 םיינתאה םיטועימה ןיב השובכה האנשה תוצוצינ םיבלמ ויה יזכרמהו
 ,יקוחו ןגרואמ ילדואיפ לוצינ לש םיאנתב .היברסב תמדא לע ויחש
 היברסב התיה ךכל ףסונ .לזאזעל ריעשל -- יכרגילואה ןוטלשה היה קוקז
 זא הדמע הירוחאמש -- הינמור .הינמורו היסור ןיב תקולחמה עלס
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 היכיסנמ דחא תא האסכ לע הבישוהש תינמרגה תירלוצנהוהה הקיטילופה

 תוסחב םיאצמנה םיחפוקמה םיבודלומה ןובלע תא שורדלמ הקספ אל --

 תא ומיקהו דתי ועקתש םינמרג םיבשיתמ ועיגה םג היברסבל .תיסורה

 הז "בר ברע,ב .םינמראו םינווי ,םירגלוב ופרטצנ םהילאו םהיתובשומ

 התיה תיטסיראצה היסור לש יברעמ"ימורדה הלובג לע לצונמו ךסכוסמ

 אלפ ןיא .ירוטסיה חרוכ טעמכ ידוהיה "לזאזעל ריעש,ה לש ותוחכונ

 תובשומהו תורייעה יבשוי לש םקלח תנמ ויה תדמתמה המיאהו תוחיתמהש

 .דחוימב יטשנלטבו ללכב היברסבב תוידוהיה

 לש תודלומה תויטנהמ ירמגל הררחתשה אל יטשנלט םא םג ךא

 סנרפתהל ליגרו רגוסמו שולת היהש היסור לש המורדב ידוהיה רוביצה

 היברסבב ריעצה ידוהיה בושיה תכרעמב הפי הבלתשנ איה ,וריואו ולקממ

 לכל תאז לכבו ,םיקהבומ המדא ידבוע ויה םלוכ אל .יאלקח היה ודוסיבש

 ןאכ .קבט יעטמו הריכחב לבקש תוריפ ןג ,םרכ תרבכ התיה םהמ דחא

 םיאלפ םלוע לש ויבחרמ לא ,הדשה לא ךרדה החתפנו הרגישה הצרפנ

 ירחסמ"יאלקח זכרמכ םג המסרפתה יטשנלט .עבטה לא ,עדומ יתלב

 יווצק לכמ םידוהי םירחוס ועיפוה הרייעב .הב היוצמ הסנרפהש בושח

 בשמ םג אלא ילכלכ עפש קר אל םתא ואיבהו תולובגל רבעמו היסור

 םינאמורו "הריפצה, ,"ץילמה,  תונוילג ובברתשנ ןאכל .לודגה םלועה

 תא ואלמ וללה .היברסבב תרחא הרייע לכב רשאמ רתוי ?"םיינוגרז

 ילעב חור-ראש ישנא ןכ"ירחא החימצהש עקרקה תא ורישכהו םתוחילש

 לטנזור .ז ,לטנזור .ד.א ,דלפנירג ,ןויצ-ןב .שכ יתורפס רציו ירוביצ חתמ

 .הל ןק הב האצמ הלכשההש הרייעל ןיטינומ יטשנלטל הל ואצי .םירחאו

 ,יצלב דילי והנהו היברסבב חמצש ןמכיפ .י רפסמ -- "יתורענב,
 רשא וזמ הברהב הלודג תידוהי היסולכוא תלעב זא רבכו תיזיחמ ריע
 טעמכ ירבע רפסו הלכשהב ישפנ הקשחשכ, -- הל הבורקה יטשנלטב
 ישטנלט יכרבא וברייש ,םיהלאל ללפתמ יתייה ,ונמוחתב אצמנ אלש
 ולגתנ םהיתבבו 'הריפצה, תאו 'ץילמה' תא יל ואיצמהש םה ןכש ,ונלצא
 חולשה, תורבוחו 'ףסאיחא תוחולו 'םיכרד תשרפ לע, הנושארל יל
 תלדגמ ריעכ םיבר םימיל יבלב העבקנ יטשנלטש ,אלפ ןיא .תונושארה
 םלוח יתייהו ,םינרטסכאו םינטייפו םירפוס יחרפו םיליכשמ םיכרבא
 ."ורדהו וויזב בורקמ ותוארלו הז הרות םוקמל םעפ אובל דימת

 קנז הנממש תילאיצוסהו תיפרגואיג-תינתאה הביבסה התיה וזכ
 הריצי ישעמל טהלה .הלק התיה אל וז הקינז .ןויצ-ןב .ש *לודגה םלוע,ל
 םיישקה ויה םיטעמ אלו יוביללו חופיטל היה קוקז יאשחב וב בהבהש
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 םיישפנה תוחוכה לכ תא סייג ריעצ ודועב .רבגתהל היה ךירצ םהילע

 שיבכלו םימיה םתוא לש הריעצה תורפסל ךרדה תא ומצעל לולסל ידכ |

 תונויצה תמוקת ינפל הנש 30 הלח ותדלוה .הכז ול דבכנ םוקמ ותוא
 ןב .תיסורה תוירובצה ברקב תוריבכה תורומתה תלחתה םעו תינידמה

 .םעה דחאו םכילע-םולש ,ןוזנניד ,ץרפ ,ילדנמ ,קילאיב לש היה םרוד

 לכב .תיאטשנלטה הציבה יקמעמ םהילא ךשמנ ,הרובחבש ריעצה אוהו

 תקבוחו הבוש תונתרק התואמ ררחתשהל היה ךירצ תטהולה ושפנ ימינ

 לכבכ ,וז הרייעב םג .העונת שפוה אלל תקתרמו תפפואה תותפשא

 ןויצ"ןב .ש .רקיעב הריפכה ןמ הב היה לבוקמה ןמ היטס לכ ,הרייע

 לש "רואל םירחושה, לכ וסנתנ םהב םילוגלגה םתוא לכב טעמכ הסנתנ
 .רודה

 ותודלי

 רפסב .א"לרת ולסכ ד"י וא ג"יב ןויצ"ןב .ש דלונ וז יטשנלטב
 .תיסופיט תידוהי החפשמ לש םירוסיו לבס תליגמ הבולש ולש ןיסחויה

 .רודה ותוא לכ תייווהב הרושק איהו הב וניחבה אל הירוביגש ,היפופא

 הנמלאתנש השא ,האל לחר לש הנב :רומאל) ס'האל לחר םייח ,ויבא

 .ותודלימ םירמ םייחו לבס עדי (םישק םייח ינחבמב התסנתנו התוריעצב
 -וטנאק,ה תריזג ללגב ותדלומ ריעמו ויבא תיבמ רוקעל ץלאנ ,הנומש ןב

 .הינמורל לובגה תא רבועו הדליכ שפחתמ אוהשכ ,(םיפוטחה) "םיטסינ

 לש הילוש ךפוהו םירז םיתבב תרשמ אוה ,הכומסה הבודלומבש ,יסאיב

 ךורש ךסכוסמו ךפכפה היה -- החושק תודלי ירפ -- באה .םיעבוכ השוע

 םירשק םייקמ היה הרייעה יבשות רתיכ .היבוברעב וב ושמיש תוצירעו
 םיקהבומ םידידי םהיניב ול שכרו םיבורקה םירפכה ירכא םע םיירחסמ

 תא הנוק היה הלא םידידימ .(םידידי -- תיבדלומב -- סאנאטאירפ)

 תונחה .ולש תלוכמה "תונח,ב םהיכרצ תרומת ,םמרכ וא םדש תבונת

 םעטב הינינע תע לכלכל העדיש ,הצנימ םאה ידיב הלהנתה המצע
 .(פאק ןשירחוס א) "רחוס לש שאר,כ ריעב תמסרופמ התיהו תוישעמבו

 רחא הזב הלכשב וילע התמ הנושארה .םייח לש הינשה ותשא וז התיה
 רגובמ היהש הלעב לע הבוהא התיה וז הצנימ .הידלי תשמח תא הז
 החמש ,הרוכב הנב תא התדלב התיה הרשעיעבש תבו םינש רשעב הנממ
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 סירת שמשל דעוימ היהש יוניכ ,?'רתלא םשב ותוא וניכ רשא ,ןויצ"ןב

 ,הלעבו הגונעו הכר השא התיה םאה .םימיה םתוא גהנמכ ןיקיזמה ינפב

 ותעדותב רמתשנ הרכזש ,תקנימל דלונה ךרה תא רסמ ,התואירבל ותגאדב

 םימיה לכל יב םשרתנש ,ןושארה יתיווה ןורכז. .וימי לכל ןויצדןב .ש לש

 אוה -- ולש היפרגויבוטבאה לש תואחסונה תחאב ןויצ-ןב .ש רפסמ --

 לש ברע תונפל הדשב התבשב ,וז הינמחרו הביבח השא לש הקיחב יבכש

 וכותמ הקשמו וילע דמוע הלעבש ,טקוש םימ לחנ תפשל ,אשדב ביבא
 ינאו .ויניש ןיבמ תינניח הקד הקירש םהל קרוש אוהו ויסוס ינש תא

 ןושיל הטונ ,םימה ךותב םיעזה םיכפוהמה םהיתועלצבו םיסוסב לכתסמ

 ."ףולחת ינפלמ תיביבא-תינחיר הלילק חור תשיחלו וז הנירדהקירש ךותמ

 הוולמו םיינושארה ויתונורכז ילפרעב ךרד הל תסלפמ וז המומע היוח

 ןיב תצבצבמה ,הפירח תיטוריא תונשוח ול הפיסוהב םעפ אל ותוא

 יתנותח םויב םג -- אוה ףיסומ -- ינרוכזו, .תונושה ויתוריציב ןיטישה

 וניחב טלבתה דליה ."ילע זא ולצאנש תוקישנה לכמ היתוקישנ ילע ומענ

 :ותוא תוקשנמו תופפגמ ויהש םישנה לע ביבח היהו תואנה ויתודימבו

 אוה ףיסומ בושו ."םירבגה תרבחמ רתוי ןתרבח זא יתדמח ינא ףא,

 תוינומרצ ,תורענה יקחשמ רתוי יתבהא -- קחשל םא, :ויתונורכזב

 עומשל םאו .תיבה קשמבו םיאפורו םילוחב ,םיתב תיישעבו תונותחבש

 יקסעמ רתוי יל וארנ םישנה יסרטניא בוש -- םלועה ינינעמ גישו חיש

 ,ןרובד ןפוא ךא ,אשמל ילע ויה םישנה לש ןהיפופיגו ןהיתוקישנ .םירבגה

 השא לוק .ינוכשמ -- ןתעמדו ןקוחצ ,ןרעצו ןבל תלמחו ןהיתוחנא

 .."ישפנ יקמע דע עגנ התניקב וא התחישב

 םתוא לכ ול ויה םימעפל יכ עובקל ןתינ םימיענה תונורכזה ףא לע
 תיבל תוגייתסה ישגר וב וחפיטו חרוטל הריתי הגאדו הביח ינוניג

 ,"הצוצר שפנ,ב ןושרג לש ותומד בוציעב םג תזמרנ וז תוגייתסה .םירוהה

 לוע וילע הפוכ היה אבא .יפרגואיבוטבא םושיר הב תוארל ןיא םג םא

 םיעושעשה .וירחא וקיזחה"ורחה החפשמה ינב ראשו ץרא-ךרדו םידומל

 התיה "תוירבה ורמאי המ, הלאשהו וילע םירוסא ויה וליג ינב םצע

 .תחנ עבש אל "רדח,ב םג .ותחונמ הכירדמו ותודלי ימי לכ וירחא תפדור

 ,הפנעה החפשמה קיחב .יוציפ-יפילחת המצעל התליג דליה שפנ ךא
 החפשמה ינב לש םהירוקיבב ,הרייעב םיברה תודודהו םידודה לש םהיתבב

 ול המסק .בר ןינע ל'רתלא אצמ -- םתיבב חראתהל ואבש הרייעל ץוחמ
 ןיב דיחיה ?רכז,בכ וב המחנתהש (םאה םא) אתבסה תבהא רקיעב
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 לש ורכז לע רמש םידודה ןיבמ .תונבל תונבו תונב םלוכ ויהש היאצאצ

 .וירופסמ המכב תצנצנמה המח תומד .היבוט דודה

 יאצומב ויבא לש וירופיסו הרייעל ץוחמ החפשמה ינב לש םהירוקיב

 ןיזאמ היה תיתודלי תוכירדבו בר בשקב .ונוימד תא וזיחשה תותבש

 הרייעה ימוחתל רבעמ ,קוחר ,לודג ,רחא םלוע לע ובוסנש םירופסל

 םיביהלמו םיגונ ויה םירופסה .חיטבמו הרגמ ,לבסו תואקתפרה שודג אוהו

 םסוק םלוע ותוא ךותל ןטקה ןתרקה ץיצה ודעב ירותסמ בנשא וערקו

 ול הפקשנ ןוימדה ילפרע דעבמ .תנגבומ יתלב ההימכ וילא וררוע ףאו

 - אמאו אבא .ותקעומב רפרפו הילא ךשמנ ןטקה בלהו הסידוא ריעה

 אלש ,"הרזה שאה,מ םימעפל םיעתפומ ויה -- הנבומ םירוה תגאד ךות

 .דאמ וכובנ ,וכובנו הב וניחבה ,תופיה ויניעב הבהבהש ,הז םלועמ

 הוויה הרייעה תא םידקופ ויהש םידוהי םירחוס לש "בר"ברע,ה ףא

 לש חירה שוח ןיעמ ,דחוימ שוח ןימב ,ינרוכז, .הזוהה דליל בר ןינע

 ךרכנ יתייה דימו יאטשנלט וניאש ימ לכב שיגרמ יתייה ,לידבהל ,בלכ

 ,ונונגסו ונושל יוטיב גפוס ,ויתועונת לכלו ויטרפ לכל וב ןנובתהל וירחא

 הז םדאש בושייה לש ותוהמ ףא ינא רעשמ וגישו וחיש ךותמו ,ורוביד
 ."וכותמ אב

 באש דליה .רתויב רומח היה אל תיבב רטשמה יכ רורב הלא לכמ
 ,תיביטקפסורטר היאר ךות .ותריציבש ילידיאה תא יתחפשמה יווההמ
 תובורמה תונבהה-יא ףא לע רשא ,באל הלודגה הבהאה ויתומישרב תשחור
 החפשמה ייח דסח תא רפוסה ול רכז תורחבה ימיב םהיניב ולגתהש
 .תבשדיאצומ לש םיבושה םירופיסהו םיאנה

 ,השקה ולועב. ."רדח,ל הזע האנש וברקב הרמתשנ תאז תמועל

 םיספתנ ויהש הנבהה ירסח וידומילבו ויתוכמ בורב ,אכדמה ודובעשב

 תעוושמ -- *תוומ תאנש ויתאנש, ."ונוימד ירויצ ,םינוש םירויצ ינימב יל
 וניעב דמע רמה םעטה ."רדח,ה תא ובזע ירחא םינש תורשע ותושי לכ

 רע דלי היה ל'רתלא .גוגדפ לש היצקפסורטר ךות בר ןמז ולצא רמתשנו

 דעצ ,םידימלתה תרובחב ריעצה היה דימת יכ םאו .ףירחו ןונש ,רשכומו
 עדי עובשב ןושאר םויב רבכ .("תודליה לובג הצק לע,) .התכה שארב

 ד-יתלב תורזחב באתסמ היה עובשה ףוס דע ישילש םוימו ודומלת תא
 םרוג היה רבדה .םמצעל והולגס םרט םידימלתה בורש רועשה לע תוקסופ

 ףנוימדב הגושו רזופמ דימת ,בישקמ היה אל בוש .םומעשו רעצ ול

 רשאכ רבוג היה יברה לש ונוטיר ךא ."יברה, ידימ תוכמ גפוס אליממו
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 םירהצה-רחא-תבש לש "תוניחב.ב אקווד ויתועידיב עיתפמ היה אז סדנוק
 תא זא ןיגפמ היה ל'רתלא .הרייעה ינדמל ינפב ול ךורעל םיגהונ ויהש

 אלא ןחבמב דמוע ומצע אוה אלש אצמנו תוישוק חירפמ ,ותופירח לכ

 -יברעב וריהזהל גהונ היה וברש ךכ ידכ דע ועיגה םירבדה .ולש "יברה,

 אובת םא ,םיבלכל ונכילשאו טושפא ךרוע ,ןשקע םתס ,עמש, :תותבש

 לאשתש המ לע בישמ אהתש ךייד :קותש .ןחובה ינפל תוישוקב בוש

 ."התא

 תושרב הדימעל הרמויו תונתפאש ,תונשגרל ףסונ ,וב חתיפ "רדחה,

 תומיב .םידומילה תא בהא לבא ,ורטשמו רדחה תא אנש םנמא אוה .ומצע

 ,שרדמה תיב ישבוח לא רבחתהל בהוא היה ,"םינמזה ןיב,ב ,שפוחה

 םידמולה םיכרבאה וילא םיסחיתמ הליחתמ .ומצעב דמולו תכסמ ול רחוב

 לא ותוא םיחפסמ םה ,הכרב קיזחמ הז ילכש םיחכונשמ לבא ,געלב

 םירמוא -- "ויתובר תא םיכחמה דימלת,. :םינשב ךר ותויה ףא לע םתרבח
 ...שרדמה תיבב וילע

 תורחב תורעס

 וז הפוקתל .'תווצמה לוע,ל וסנכה םע ולצא תמייתסמ "רדחה,, תפוקת
 -- ומצע לע דיעמ אוהש יפכ -- וילע םתעפשה רשא "םידמלמ,, ינש ול ויה

 ובבחתנ וללגבו דאמ וילע בבחתנ ,לארשי ,היברסב דילי ,דחאה .הבר התיה

 ,הרומחבכ הלק הווצמב קדקדמה ,םימת םדא היה לארשי .םידומילה םג וילע

 וידימלת תא ליגרמ היה "םיימשר,.ה וידומילל ףסונ רשאו תואנ תודימ לעב

 תוחיש םמע חישמ היהו ,ם"במרה ,"םייחה רוא,, ,םיאריו רסומ ירפסב ןייעל

 םלוע ותואמ הברהב הנוש היהש ,שדח םלוע חתפנ רתלא ינפל .םידיסח

 יכ היה המדנ תיבב .הדיקשב דמל רענהו דומלתה ןוניש לש יטסלוכסו שבי

 לע דרי לודג טקש ."םישנאלו םיהולאל בוט, והנהו ורוסמ לדח ,רענה םכח

 גח לש לודגה דיקפתה תארקל ךכדזמו ךלוה וב לכהש המדנו דליה שפנ

 ,"הצוצר שפנ,ב המדזמרנ אוה ףא הז םייח קרפ ,"הווצמדרב,ה ,תורגבתהה

 םישנא תווצמ ,םלתב הכילהה םוקמב .הרעסה ינפלש טקשה הז היה לבא

 .תוקיפס ירוהרה ,תוליהבמו תורז תובשחמ ותוא תודירטמ וליחתה ,הדמולמ

 הרייעב .הלכשהה תעונת םג יטשנלטל העיגהו הלגלגתה הפוקת התואל

 העומשהו -- רפסמב העברא קר ולו -- םיכרבא םידדותסמ וליחתה
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 "ןויצ תבהא,ב ארוק אוהו םדוסב אב ל'רתלא .םלישבת וחידקה יכ תחוור

 .תרתחמב וילא םיעיגמה ,''םיינוגרא'ז., םינמורב ,ןיפ י"שר ימוגרתב ,ופאמל

 וריזחחלו ותועט לע ודימעהל ,דימלתה תא ריהזהל הצור רוסמה יברה

 וילגרל השרפנש םוניהג לש התשרמ ץלחהל ןכומ ומצע רענה ףא .בטומל

 וטע תא חקלש עגרב ךתחנ לרוגה .אוושל ךא ,הבושתב רזוח תויהל הסנמו

 לפנ ולזמ עורל ."הלכשה ירפס ןושלב ובל תוגה, תא חישהל הסינו ודיב

 ךובנ ויבא .םיברב הלגתנ ונולקו תוניועו תורז םידייב ולש הצילמה בתכ

 םיכרפמ םיבר .השובמ הינפ הטילמו ףתרמב האבחתמ ומא ,לבאכ ךלהתמו

 הז :ותוכזב םידדצמה םג שי ךא .רענה רקפתנ .הדיבאה תא םיכבמו םהיפכ
 ..היהי לודג ץי למ ןטקה

 קסניפמ יאטיל דמלמל רסמנ ל'רתלא ."לשכנ,ש וכוניחב ןויסנ דועו

 לעבו ך"נת לעב היה -- ומש ףסוי םייח -- הז יאטיל .יטשנלטל לגלגתנש

 שובל ,הלכשה ירפס ירחא ךשמנ ומצע אוה ."םירשימ דיגמ, ףאו קודקד

 תנותכו (םילדרע) ןישולג אשונ ,םירפסמב רשוימו האנ ןקז לעב. ,רדה
 ותימאל ךא .םנב לע תובא בל בישהל הסינש אוה הז יאטיל ."הצהוגמ
 עדמו הלכשה ירפס לש הבלמ רמוח רקפתמה ודימלתל קפסלמ ענמנ אל
 .הלכשהל הזעה ותקושתב רענה תא דדוע קרו תירבעב

 יתררחתשנ ינאו יתרייע תא בזע הצחמו הנש רחאל ,יאטילה ותוא,

 ינדמלמ תוחפ אל יתייה הרות עדוי .הרשע"עברא ןב יתויהב רדחה ןמ

 םילודג םשב םרמואו הרות ישודיח שדחמ ,םיכרבאה םע לפלפמ ,יטשנלט

 ,הריקח ירפסב שרוד ,ןושל לעב םג הזל ףסונו .םינדמל םהב אילפמו
 ."תיסורה הפשה תעידי יל שוכרל הסנמ ,םיריש בותכל הסנמ

 התעמ .וירוה לש םתחונמ תא הכירדה ,רקפתה ל'רתלא יכ העידיה

 ליטהלו -- םירוהה םיטילחמ -- זרדזהל ןכ םא שי .ופוסב אהי המ עדוי ימ

 ונממ רענה דבאי -- ויבא רמא -- דוע הכחנ םא יכ, .וראוצ לע םיחיר
 היה רורב .השא ול אישהל םיטילחמ םה ."הער תוברתל אצייו םלועל

 ץילמה ,רקפומה ןבה לע העומשה .זבזבתנ םיבוטדתב ול דעיל יוכיסה יכ

 ץלאנ ויבא .םיכודיש ינינעב ץעורל התיה -- הנונשה ןושלה לעבו לודגה

 ,תומהב רחוס ,הרייעה ידימאמ דחא לש תוינשקעה ויתועצהל םיכסהל

 רוא. ירחא ךשמנ אוה .וב לטוהש "םגפ,ה ףא לע אוהש"תומכ וב הצורה

 ןפפהמה. ,אלפ הז הארו .רבדה ול םסק םימיה םתוא גהנמכו ובש "הרותה

 -תפי ,ויתונכשמ תחא התיה המלעה .ןוצרמ ןידה תא וילע לביק "לודגה

 לש וטהל לכב הירחא ךשמנו קוחרמ הריכה אוה .תוכילה-תמיענו ראות
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 םירוענה םדל ןקרופ ושקבב ,הבהאה תיווח תארקל ץא אוה .רגבתמ רענ

 רסומה תפטהמ ,אבא-תיבמ רטפיהל תונמדזהל חמש םג אוה .ססותה

 הלבקתנ םיכודישה תעצה .תואמצעה ייוכיסל המכ אוהו תקסופייתלבה

 .ומצע אוה ותעתפהלו םלוכ תעתפהל

 הרגה ותסוראל הבהא יבתכמ בתוכ אוהו סראתה הרשעישמח ןב

 -- הבהא ישגר יב יתטלשה. .ויבא תיב רצח ירוחאמ ,ךומסה ...בוחרב

 תוכלהב ותא םיקדקדמ םניא בושו ,תוחיתמה הגפ תיבב ."םינמורב בותככ

 ךות וב ךמות ,ותכחב הלעהש בהזה"תגדמ הנהנה ,ןתוחמה םג .תוקידא

 ריעצה ךרבאה ול בשחמ -- הבהאה דצב ."םכחיו רענה לדגי, יכ הוקת

 תא לבקל ותינכתב .ידמל םיזעונו םיחכופמ םהו אוה ויתונובשח תא

 השעמל .זאמ וצפח זוחמ ,הסידואל חורבלו ותשא תא תחקל ,הינודנה

 יכודיש דגנ םתערתהמ ונזא םטואו הלכשהה ירפס לא ףרוע הנופ אוה

 וליאכ תוקלתסמ הלכשהה ירפסבש תורואנה תויומדה ןתוא לכ .רסוב

 ךלהמ ,לומתא רקפתהש רוחבהו הפוחל הרשעדעבש ןב .ינלבס רותיוי ךות

 לימרתשכ תיבל תסנכה תיבמ ךרדב "ישמ ךרבא, השעמ  ,םוי"םוי ול

 בנשאה דעבמ .החונמה לא אב הנה ,המדנ .ויחש תיב תחת ויליפתו ותילט

 רמת וא "םירישה ריש,מ תימלוש -- ונוימדב ,ובבל תריחב ףיקשת

 ירחא ררגהל אוה םיכסמ הנעמל ,לכה לע תרפכמ איהו ."ןויצ תבהא,מ

 ןיב ותוא םיליבומ םה .הסנרפה לועב ותוא םימתורה ,ןתוחהו אבאה

 תוורפ ומצע תעד לע שוכרל ודמלל ידכ ,רפכב םהלש "סאנאטאירפ,ה

 ריעצהמ םינהנ הביבסה ירכא 5ףא .רפכה תרצות ראשו האובת ,םישבכ

 -- "םירבכע דוצל אוה ףא ודמלל ורוג תא איבה לותחה,  .םמוחתל אבוהש

 שיגרמ וניאו הרמיאהמ הנהנ ריעצה .תיעמשמ"וד תוחקפב םה םירמוא

 תידוהי הילמונא התוא ריינה לע תולעהל אוה לולע םימיל .התציקעב
 .תטלשה המואה לש תיתרבחה הניטה עקר לע

 ןילוח ירפסב תדמתמ האירק ךותו ותינכת תמשגהל היפצ ךות

 תורודה לע הבר םתעפשהש תפומ"תויומד יתש תוזמורו ול תוצנצנמ

 -- ןויצדןב .ש רפסמ -- ינדמל יוטסלוט, .םעה דחאו יוטסלוט :םיריעצה

 ומעטב ,דבלב 'ינולסכ, קר אלו ללכב םדא ,לארשימ םדאב םג תוארל

 םדאה ייוליגב ןיכומיס האצמ ןויצ תביח לש הקיטנמורה ."ילדנמ לש

 לועב םתרהלו ומצע תא םוחתל םג שקיב ריעצה בלה .יוטסלוט לש

 רשאמ םייח ןונגס רתוי וז התיה .תימעה"דחאה תוגהה לש תעמשמה

 המורדב ררועתמה ידוהיה רעונה לש םיהובה תושגרה רבדמב .םייח תפקשה

 אל ךא ןפצמ ;ךרד"אל"והתב ןווכמה בכוכה םעה דחא היה -- היסור לש
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 התיהש תיתבשחמ הנילפיקסידל ךרד הרומ ןיעמ וב ושיגרה םיבר .טינרבק

 .םהמ דחא היה ןויצןב .ש .םהל הרסח

 רהמ ופלח ,ונתוח ןחלוש לע ךומס היה ןהב תונושארה םייתנשה

 אוה .ופירחה הסנרפה תוגאד .ןושארה דליה עיפוה .רשואה םג ףלח ןתאו

 ,וקלח רפש אל בוש ןאכ ךא .ויבא לש ונחלוש לע ךומס תויהל רבוע

 רחסמב לזלזמ ,ורוסל רזחש ,ונבל רסומ ףיטהלמ קספ אל ויבאש רחאמ
 ,ויבא תיב תא הינשב בזוע אוה השק ךוסכס ירחא .םירפסב עוקש ולוכו
 .הביתכה רציל ןותנ רבכ ובורו ושאר ךא ,רחסמב קוסעל םנמא ךישממ

 ("ישמ, לש ןושארה חסונה) "רבח ןיימ, שידייב הנושארה ותמישר

 םתכירעב םייתורפס םיצבק -- "קהעטאילביביסקלאפ עשידיי,ב תמסרפתמ

 תא ןושארה עגרהמ ךירעמ ץרפ .ןוזנניד .יו ץרפ .ל .י לש םתאצוהבו

 ןהאזנויצ .ש םשב המותח המישרה .םיבתכמב ץמקמ וניאו ריעצה ףתתשמה

 ונויכראב .ויכרוע ינפב םג רתתסמ אוה וירוחאמש םש .,(ןויצדןב החמש)
 .ל .ימ תיסורבו תירבעב תויולגו םיבתכמ השש ורמשנ ןויצדןב .ש לש

 םיבתכמב .ןהאזנויצ .ש ליבשב ןמטוג רתלא :תבותכה םהילעו ץרפ

 םינורחאבו "דבכנ דאמ ןודא,ב ץרפ הנופ םינושארבש -- הלא
 אוה .ליחתמה רפוסל ותכרעה תא םילעמ ץרפ .ל .י ןיא -- "ידידי,ב

 םיבצמ חתנמ ,תורפס ינינעב תוכיראב ותוא ךירדמו ומעט תא חבשמ

 רויצ, לע .םהב סינכמ אוהש םינוקיתה לע קדטצמו ויתומישרב םינוש

 רעטצמ אוה ."ןמא ידי השעמ יתימא רויצ, ץרפ בתוכ רופיסה ףוגב "דחא

 שמשל אוה עיצמ יוציפכ .םירפוס רכש ול חולשל תגשמ ודי ןיאש לע םג

 םוסרפל ןויצ-ןב .ש עיגמ ךכו "ץילמה,ו "הריפצה,, ןיבל וניב ןיבשוש ול

 .תירבעב םג תונושארה ויתומישר

 "מ"העטמ ברב השעמ,  ותמישר העיפומ -- "ה"נרת ףסאיחא חול,ב

 העומשה .לבור השימח לש םוכסב ולש םירפוסה רכש תא לבקמ אוהו

 ויקסע .בותכל ךישממ אוה םייתניב .הרייעה לכב םייפנכ הל השוע ךכ לע

 םנמאש םידומ דיריל דירימ ותא םיבבוסמה םישדחה ויפתוש .ער לכב

 ךכל ףסונ ."ידמ רתוי ירשו" וב שי השעמל לבא .הרוחסב ןיבמ, אוה

 ותעיסנב -- ורחסמב קוסעל םוקמב .םירחא תומלועב יורש ולוכ אוה

 ,"םימזירופאו ןיצנטנס ינימ לכ, וסקנפב אוה םשור -- רפכל רפכמ

 קבאנ הרישל רציה ...םיריש םג הארנכו תולכתסה ירפו הבשחמ תוללוע

 רפוסה םנמא .ותוריעצב קר אל ותוא לישכמו ובש ןטסילאירה םע השק
 לעכ וילע זירכמ יטשנלטב רקבמה ,ךרוע אוה ףא ,רוטקפס יכדרמ ידיאה
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 ,ינודא ,ךצעיא, ונושלכ ול בתוכ םכי?ע םולש לבא ,ידוהי בוסארקאנ
 ריש ילושב ול ריעמ ץרפ וליאו "םיריש בותכת לא ,בותכת לא םיריש

 .."תרוקבל תחתמ ותרוצו דאמ הלענ ונכות, :דחא

 םע םיבתכמ תפילחב דמוע ,הרישו הביתכ תויזהב הגוש ודועבו
 םירקבמה םיליכשמה םירחוסה לש םהיתואמחממ הנהנו רודה ילודג

 ונובשח תא ותושעב .ןוימטל הדרי ופסכ תיראש ,ודש הפחתסנ ,יטשנלטב

 רחסמה םע קתנ ךכו והולמל ובוח תא ריזחהל קיפסה ,ןורחאה ירחסמה
 .םימלועל

 ךלמה ךרדב

 אלש ול רורב התעמ .תינחור הניחבמ קקוזמ םג אצי ויסכנמ יקנ

 "ןובאיס,ה .המרמ ינזאמב קיזחיו רחסמב ודי חלשיש וילע ץוחלל ופיסוי

 לא הנפ ול רצב .האלהו ונממ -- רפכב עיפומ היהש םעפ לכ ותוא ףקתש

 ףא לע .הארוהה לא -- "םכח-דימלת,, ידוהי לכ טקנ וב קודבה יעצמאה

 ,"הריפצה, יפד לעמ ססונתמ ומששכ תורפסב תונושארה ויתוחלצה

 אוה .הדירי םושמ "תודמלמ,ל הינפה םצעב היה -- דועו "ףסאיחא חול,

 ןכ ירחא) ןהכ ןומטמ .ל.י י"ע םקוה הב הכומסה הרייעה ,ישרלקל ךלוה

 ריעצה ןמטוג רתלאו "ןקותמ רדח., ("הילצרה, היסנמגה לש הידסיממ

 היהש ,"ןקותמה רדח,בש תמדקתמה הארוהה לא וז הכילהב .הרומכ ןמזוה

 רפסה"תיבל הטיבנ עקרק שמישו תינויצה העונתל הוולינש יכוניחה דסומה

 לש "רדח,ב ףלוסמה ךוניחל יוציפה ןמ טעמ אל היה -- הלוגב ירבעה

 ךרדב ןויצ"ןב .ש עיקשהש הברה תובהלתהה תא רעשל לקנ .אוה וירוענ
 .תיכוניח תוחילשל דעוימ ומצע תא ותוארב ,וליבשב וז תינושאר

 רבחמו הרומכ אבהל ותרשכה םג הליחתמ ,ישרלקב "ןקותמה רדח,ב

 םעפה םג ול יהוז ,תחדינ הרייעב ,וז תיגוגדפ הנדסב .דומיל ירפס

 -- "הנוע,ה ףוסב ובושבו .חילצמו הנהנ ,ותדובעמ הנהנ אוהש הנושארה

 דסיל שרדנ אוהו הרייעה יליכשמ וב םיבכעמ ותרייעל -- "םינמזה ןיב,ב

 ,םתנעשמ תא וב ואצמ םנמא הרייעה יליכשמ ."ןקותמ רדח,, יטשנלטב םג

 םיאלפ ותדירי לע ול םידנ םירחוסה וירבח .הבורמ הכ האנהה ןיא לבא
 הז היה .וחור יפל היה אל ,ומצע "ןקותמ רדח,ה םגו "תודמלמ, ידכ דע

 רבוש תא וב וארש ,"םידמלמ,ה תופידר תא ונממ ענמ אלש ,םתס "רדח,

 .םמחל תנעשמ
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 ("יששה שוחה) וירופיסמ דחא .בושח ערואמ וייהב שחרתה םייתניב

 לביק ףא אוה .םעה דחא תכירעב הסידואב עיפוהש "חולשה,ב םסרפתנ

 -- וארו ואצ .תחקרמכ התיה הרייעה .םירפוס רכש לבור רשע"השמח

 בשיי םא הז ריעצל ול ןומט המ -- םימימת תונובשח יעדוי םיבשחמ

 רתול םינכומ לכה .הלעמ הלעמ התלע ונרק .הלילו םמוי ויבתכ לע דוקשיו
 הבורק -- התופ םירוענ תייזהכ ול התארנש הפיאשה .ול חולסל ,ול

 ,הסידואל עיגהל הכזי וישכע .םעה-דחא תא תוארל עסיי תעכ .המשגהל

 ,םולבניליל ,םירפס רכומ ילדנמ ,םעהי"דחא לש םריע ,הלעמ לש הסידואל

 .סעה"דחא -- אוה םלוכ לעו ."חולישה,ו "ןויצ יבבוח, לש םריע ,בונבוד

 / הנמא ינטקו םישאונ םיעות ונא דועבו / עוקת לפרעה ךותב ונטבמ דועבו,,

 ,ונרומ ,ךבכוכ ץנצניו / --?הנא :םילאושו םיכרד תשרפ לע םיהמהמתמ

 ידיחיה ךבכוכ תחת לאו/ -- ונתוא ךושמיו לפרעה ךותמ ונארק/עונצ זמרבו

 הדומ ופוג םעה דחא., :םשור ןויצ-ןב .שו (קילאיב) "ונלוכ ונקעזנ

 תולעפתהב ותוא ארוק יתייהש םירפוסבש ידיחיה דחאה והז !ינורשכב
 ינחורה לאוגה .יתובשחמ תא רדסמו דמוע אוהש שיגרמ יתייהשו המוצע
 היה הז .ונמלוע ןובשח בשחמו ךלוה ינא ונויגה ךרדבו ותרזעב ךאש ,הזה
 ךיא אוצמל שקבמו וירמאמ דמול יתייהשו תיתורפסה תוירסומה למס יל
 ישפנ התלכ המכ !םעה דחא ...הזכ האנ רדסבו וזכ תמאב בואכל רשפא
 לש ורודב תויחל יתיכזש ינאש יל יתבשח הרפכ ול ןיאש אטחה .ותוארל
 עוסנל המוצע היטנכ ,הקזח השירדכ יל השענ רבדה .והארא אל -- הז
 ."ותוארלו הסידואל

 *) .היברסבב וייח תשרפ המייתסנ הזבו הסידואל עסנ אוה .לטוה רופה

 תרבח לש רפס תיבב הרוהו הסידואב ןויצךב .ש עקתשה 1905 דע 18997-מ (*

 תא םסרפש םעה דחאל ברקתה .יקצינברו קילאיב םע דחי הסידואב "ךוניח.

 יקצינברו קילאיב םע דחי ,ותכירעבש "חולישה,ב תובושחה תויתורפסה ויתוריצי

 רפס,ו "ארקמה ירופס, תא ךרע םתא דחיו "הירומ, םירפסה תאצוה תא דסי

 ."הדגאה

 סוסיב לע םלחו ופיב תונבל רפסיתיבב הארוהב לחה הב הצרא הלע 1905יב

 ,"תדלומ, רעונל ןוחריה תא דסיו "רמועה, יפסאמ 4 איצוה ,ץראב יתורפס זכרמ

 ירבד םסרפל ףיסוה ץראב .םיכרכ ינשב ויבתכ םסרפ ףאו דומיל ירפס איצוה

 יבתכ, םגרת ,"הריזנה,ו *היננח תליגמ, םה םהיניב םיחלצומהש םינוש תורפס

 תוברת תולועפל רסמתה ןכ .רעונלו םידליל תורפס ירבד םג םסרפו הטגו הנייה

 .ב"צרת רייא ז"כב רטפו .רוביצו
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 "הצוצר שפגע

 "רדח,ה לע הירוגיטק ןויצךןב .של "הצוצר שפנ,ב תוארל הסנמה לכ

 ,האמה תליחתב ,ותעשב .העוט אלא וניא ,בושחל היה לבוקמש יפכ ,דבלב

 יאדוב ,תינויצה הכפהמה לא התוולתנש תיגוגדפ הכפהמ ינפל ונדמע רשאכ

 ותימאל ךא .ןשיה ךוניחה תודוסי רוערעב תמיוסמ תוחילש וז הריצי האלמ

 הפיקמ תיגולויצוסה התכסמ -- תקהבומ תיטסילאיר הריצי התויה םצעמ

 הצוצר תואיצמב רתוי חרוקמ ירבעה דליה לש וז "הצוצר שפנ, .רתוי

 אוהש ,ףלוסמה יכוניחה יווהב רשאמ ,תידוהיה הירוטסהה תדלות .תקסורמו

 .תאזה תואיצמה ןב אלא וניא ומצע

 וב םיעוריאה םג אליממו םירוביגב ,םוקמב ,ןמזב לבגומ ומצע רופיסה

 -םינש ןב רענ לש וייחב דחא ףרוחו ץיק -- ןמזה .זוכירה תילכתב םיזכורמ

 ;בורקה רפכהו הרייעה לש החטשב רתוי דוע לבגומ -- םוקמה ;רשע

 ליגב דלי לש תישפנ תוחיתמב ןותנ -- ןושרג -- ישארה רוביגה

 ןיבל וניב הלגתמה דימתמה ךוסכסה ללגב תכלוהו תרבוגה ,תורגבתהה
 תוערגמה לכב השודג "יבר,,ה תומד .םעוזו ןדפק אבאו תרגרג ילימיוח "יבר,,ה

 תיאכראה תיכוניחה תכרעמב םג ודיקפתל רשכומ וניאש לשוכ ךנחמ לש

 תוינחור לעב תנוונמה תולדה לש יסופיט גיצנ -- אבא ."רדח,ה לש

 בשומה םוחת לש תיתרוסמה תונחב עוקת ראשנש בר"ןב לש תיתוכאלמ

 ,שדחה יווהה לכל רומג סננוסידב תדמועו הילעב תא תסנרפמ הניאש

 תלדבנ הניאש -- םאה .היברסבב םידוהיה םיבשיתמה לש יעבטהו ירכיאה

 תוהמא ןתוא לכמ ,התומימתבו התוכרב ,הלש םימחרה עפשבו התומדב

 רסוח ותוא לכ הלגמ ,תידייהו תירבעה תורפסהמ ןתוא םיריכמ ונאש תוידוהי

 החפשמב דחוימה הדמעממ םיעבונה ,וירוסיב טבלתמה ןבל עשי רסוחו םינוא

 הרבחבו

 םיטנמלא טעמ אל קפס אלל םישודג רופיסה לש םיקרפה תעבשב
 זכורמו םלשומ ירבע ןונגסב םישגומה ,הבר תירופיס תלוכיו םייטמרד

 םיפטוש םיטסילאירה םירואיתה .ובר ילדנמ לש שוביכה יצמאממ ררחושמה

 עבראו םירשעב .הדח תולכתסה חוכב םיננוחמו המיהדמ תויבקעב םהילאמ

 "תודרמו דרמ, לש ןושארה קרפב ,רופיסה ליחתמ ןהב תונושארה תועשה

 ,תלבלובמו תלהובמ הריוא התואב ,"רדח,ה ייחב בלתשמ ןושרג ןיא --

 ,רחשה תורסח ויתוריזגבו ויתודוקפב וידימלת לע אונשה "יבר,, חצנמ הילע

 ך"נתה תעש םוקמב .ויכינח לע ותוא אינשהל הליחתכלמ תודעוימ וליאכ
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 יברה. תווצמ הקזח ,צ"החא ליגרכ םידימלתה תא תעשעשמהו המיענה

 .יצייק םירהצ-רחא ןויפר תריואב ,תוממעשמהו תודבכה תורמגה לא רוזחל

 םידומילה ירחא בקוע וניא אוהו "רדח,ל רבעמ םה וינייעמ לכ -- ןושרג
 שנועה תא וילע ליטהל ןנוכתמו ותלקלקב ותוא ספות "יבר,ה .םיממעשמה

 דע ראשנש -- הז שנוע ."הנוק,ה -- "רדח,ב גוהנ היהש רתויב רומחה

 ףושח שנענה תא דימעהל ותועמשמ -- ןשיה "רדח,ה לש ונולק םויה
 הווארל חתפה דגנכ בצינ הפרגמ בוכרו תוצונ רוטע ,םייסנכמ ילב ,הוורע

 ,חצוחהח ץרפתמ ,שנועל דגנתהל זיעמ ןושרג .םיבשו םירבועה םידליה יניעל

 רוזחל ץמוא רזוא ברע םע קרו רשגה ירוחאמ הרהנמב רתתסמ ,הדשל חרוב

 ,תיבחב אבחתמ אוהו ןנולתהל אבה יברב ןיחבמ אוה ןולחה דעבמ .התיבה

 ויבא ידי-לע רזחומ אוהו הטימב ומצע אצומ ןושרג רקוב םע .םדרנ הב

 לש תירופיסה הקינכטה .וממז תא אבא תמכסהב יברה עצבמ וב ,"רדח,ל

 ןחה לכ תא תדבאמ םתוממוקתה ךרדו םידלי ילולעת לע רפסל ןיווט קרמ

 תמהמוהמ איהשכ ןיפ ירבלקהו ראיוס םות לש תודליה דרמבש רומוההו

 תריוא .("יבלוקינ סאלוקינ.) יסנקיד ןוגי יעבצ תשודג הלוכ ,הריחשמו

 הריואל רומג דוגינב) וז תעזעזמ הנומתמ םילוע "םרח,ה חירו םיניבה ימי

 לובג הצק לע.  ןויצ"ןב .ש לש רחא רופיסב היבוט יבר לש ורדחב המחה

 .("תודליה

 -בצמ לע הדיבכמו תעגימ הכ תומד ןיא המדנ תיטסילאירה ונתורפסב

 חריציב תטלבתמ הניא וז תומד .תרגורג ילמיוח -- *יברה, לש וזכ .חורה

 היסיסר קרו הלש םיטרופמ םירואיתב אקווד ץמקמ ןויצ-ןב .ש .תחא"תבב

 .וליאכ .םיערק םיערק ונל תנתינ איה .רופסה לכ ינפ לע םירזופמ םייסראה

 הרתכוה וב תויתצלפמה תרטע ףא לע -- וז תומד ןיאש רפסמה רמול הצר

 -- הידו .הילע ףיסוהל האב הניא תכסמה לכב תבלושמ .הדיחי תעבוק --

 םימעוזה םינפה .הטומקה הקלומריה ,רחינה ולוק :הנושאר תורכיה

 רוא תעפוש תויהל החוכב ןיאש תומד ונינפל ירהו תונושארה תוקילפירהו

 לע הרשמ איהש הרוכע הריוא התוא לכ ןאכמ .תויצאוטיסה ךשחמב ךנחמ

 ןיא ,הרואכל ,הצוצרה שפנה ,ןושרג -- ישארה הרובג לעו םידליה תרבח

 יונש אלא וידימלת לע אונש רחא הרומ לכ לש ותומדו יברה תומד ןיב

 .ידוהיה "רדח,בש ףלוסמה תא דבלב וז הדוקנב אוצמל ןיאו תורואפת

 המיאופ, התואב תללוחתמה הידגרטב באה לש וקלח רבוג ךליאו ןאכמ
 יתרמא ץרפתהל, .ןמכיפ .י לאשומה םשב םעפ התוא הניכש יפכ ,"תיגוגדפ

 םהו םהב יולתו שלח ךא ,דחא ךא ינאו -- ןושרג רפסמ -- "םהינפב
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 -- !ושעת המ םהל רמאי ימו -- םנוצרכ יב םישוע ,םישקו םילודג ,םיקזח
 | "..יתדרמ יכ שובא שוב קר ינא .םהילע יל הרחי אל הרח םג

 םישחרתמ וחטשבש ידעלבה רושימה רדחה ןיא ,םיאבה םיקרפב

 .רופיסה בבותסמ ול ביבסמ ,ריצ קר אוה .םיכוסכסהו םיעוריאה

 ,הריציה תחיתפ םע וידימלתו יברה ןיב תרצונה הנושארה תוחיתמהמ

 יכוניח דסומ לכבכ "רדח,ב .טפשמ סכ ינפל דמוע "רדח,ה אל יכ ,דימ רורב

 תוטישה תכובסת לע תנרוקה ותוישיאב ךנחמה רבגתה םעפ אל רחא

 בלב תקלדנה האנש תבהלשל םידע ונא זכורמו בוצק רואיתב .תוטילשה

 תויצאוטיס ןויצןב .ש שדוג- ךוניחה השעמב הסונמו ליגרכ .םיכינחה

 ךנחמה -- ?יברה, לש "ותוכז.ב .וידימלתו יברה ןיב תוחיתמה תא תוריבגמה

 ,תיבב תומימח, ."רדחה, לש היצטילבהירל שארמ םיעיגמ ונא -- לשכנש

 תרוכבש הז ןיעמ שחול םוזמזו ,וילא ולגרוה רבכש חירו לבה לש תיכולכל

 ."ילימיוח ילבמ הפי לכה --

 תולדהמ ,באהמ לבוס אוה .אקווד "רדח,המ אל ןכיםא ,לבוס ןושרג
 ,האירבהו הזילעה םידליה תרבח ןיבו וניב טלבתמה דוגינהמ ,תיבב

 לא טלמנ דליה .דימתמה לבסה תובקעב החתפתהש תזרפומה תושיגרהמ
 .ינלוחה ןוימדה לא ,האושו תולג לעו םוניהיגה לע םימיאה ירפס לא ,ומצע

 אל ,רדחב אל הזיחא לכו תנעשמ לכ אצומ וניא רבגתהל זעונ ןויסנ לכ

 וילא ,ךומסה "ייוג,ה רפכה לובג לע אלו החפשמב קיחב אל ,םידליה תרבחב

 אוה רתויו רתוי ;ועיגרהל םילגוסמה הילידיאה יעגר תא תולגל ךשמנ אוה

 -- ובש יעבטה םזימיטפואה לכ לעו הז םלועמ הגירח לע תונוימדב עקוש

 .וייחבש אצומה רסוחב ענכתשמ אוה

 (דנ -- טמ) 'ט ךרכ "חולשה,ב ב"סרתב םסרפתנ ןויצ"ןב .ש לש ורופס =
 יתורפס תעדבתכ ותואב םסרפתנ ןכ ינפל םינש שלש .םעה"דחא לש ותכירעב

 שפנ, לע עיפשה "ןאל, יכ רעשל ןתינו "ןאל, גרבראייפ .ז.מ לש ורופס

 ןויצ-ןב לצאו בר אוה באה גרבראייפ לצא .המוד תיתיבה הביבסה ."הצוצר
 םיקרפב הלבקה יווק םימייק ןכ .קהבומ "ןנברד אברוצ, -- בר ןב אוה
 התיה אל וז העפשה ךא .םירויצ ירבשבו םיטרפב ,הגירטניאב םינושארה
 ירחא ללוש תכלל ול היה רוסא םייטסילאירה וילכב ןויצ"ןב .ש .הבוטל

 ;הבהא הלוכ איה ,הלילעבש דרמה לכ לעש ,תיגרבראייפה הקיטנמווה

 ,םיכרעל תישרשה תודימצב ,התונכ ןחב תקתרמ תומד ןמחנ לש ויבא
 וטע תחתמ אצי ןושרגש הרק ךכ .תרסמתמו הנמאנ הרובג לש תויבקעב
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 רפסמה .ידמ ינחור םימעפל -- םיישחומה וימוחת ףא לע -- ןויצדןב .ש לש

 אל ןושרג תא םידקה ןמחנ ."ןאל,מ ןמחנכ ןושרג ירה אלש םימעפל חכש
 ןמחנ לש וירוהרה .םלש רודב אלא ,םינש שלש לש תיתורפס היגולונורכב

 הניא ותודלי לכ .ותויח יאנת םה"םה ואולמו םלוע תגשהל ותריתחו
 יהלרוג הילע ךפהנש המואה תניכש םע יפוסוליפ חוכיול גולורפ אלא
 ,השקונ הלוכ איהו ,חנמיה הקלתסנ הניכשהש תינוליח הביבסב לדג ןושרג

 ץייצמה ,ולש ףוצרפה"-רסוחב עזעזמ ,לדג וב תיבה .דאמ תיצרא
 רבעה תונרקב זחאנ יכ םא ומצע תיבה .תונויצל תויתדמ רבעמה רוד לכ תא

 הרוטקירק ;םינפ-תדמעה קר אוה ,יתדה יווהה לכ .םולכ אלו ולשמ ול ןיא

 וירובג ,הפ לכב הב הלכא תילאיצוסה הדולחהש ,תפיוזמו תנוונמ ,תכחוגמ

 תפרטנ הניא םתעד ,"ןאל,, םילאוש םניא ,םיקבאנ םניא אליממ הז תיב לש

 אלא םיצצורתמ אל .וקחשמ ירודכו לרוגה יאשונ םמצע םה .םהילע

 םילמנ תדע לש תויביטקניטסניאב ,המיקו הליפנ ,העיתרו הכילה ,םיצוצר

 .ג ז מ ייח -- חור-ייח םוקמב :רוציקב .תיגולואיבה התילכת ילב ,טעמכ

 שדחה ידוהיה דליה תרושב תא איבהל חילצה ןויצ-ןב .ש

 אל ךא שדחה דליה תרושב .דאמ חלצומ םידוגינ קחשמב "הצוצר שפנ,ב

 ,רפכלו הדשל עבטל בורקה ,ומצע יאברסבה דליה ןאכ ןיא ,ומצע דליה תא

 ירופסב דחוימבו אוה ויתוריציב םג עגורו אירב ,רתוי םלש ,תרחא הארנש

 .יו גרבנייטש הדוהי ,היברסב יאצוי ויתימע תוריציבו ולש רעונהו םידליה

 םייטורבינה םיסוכרפה תא ראתל ןויצ-ןב .ש חילצה ןאכ יכ רמול רשפא .ןמכיפ

 "דימתמה, רודב שפנהו ףוגה תוינלוח לש ,רבעמה רוד לש םינורחאה

 ילב העמד, ורמאמב ךכב שרד רבכו .םייוואמה תקינחב התיה ותרובג לכש

 (המשנ) שפנה לש הקינחהו הציצרה ןיבש תולבקהה לע ןדס בוד "הכופש

 הציצרב "דימתמה,ב רזענ קילאיב ."הצוצר שפנ,ו "דימתמה,ל יוכידהו

 ןוטק תא הכשחב קנחל / היוואמ לכ שאר ץצורל ףסותו., הקינחל ליבקמב

 םינתפכ םאתפ וחיגה םיאולכה יוואמ לכו, -- "שאה תליגמ,בו "התוואת

 תוקסיפ תואב "דימתמה,ב בושו ."םהיתויווג יצחב םהיווחמ םיצוצר

 / םיאבו םירובקה םכימי וכבתה. !"הצוצר שפנ,ל וטומכ שמשל תולוכיה

 תא ןדס .ד ךכל ליבקמ קדצבו ."עגוימה םכחור ,הצוצרה םכתמטשטנ

 ינא ענכנו ףופכ !ךכ אהי -- ךכ אבא הצור, :"הצוצר שפנ,ב הקסיפה

 אלש וא ינוצרל , תעקובו תרתוח ,תעקוב הצוצרה ישפנ יברקב ךא ...ונוצרל

 4* 4 4 לוצרל

 רובגה דליל ול ןתנש ןויצןב השע בוט יכ ,המדנ וז הזית תניחבמ
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 ליגר אוהש האירב תיאברסב הביבס התוא לכמ תילכתב םינושה , ת ו ב א

 החפשמה תרקדזמ יברסבה ידוהיה ץוביקה לש תמשוגמה היוהה ךותב .הב

 ויתויוצצורתה ףקות תא ךכ י"ע הטילבמ איהו ,הלש יתולג-יסופטה יווהב

 .ןושרג לש ויתויוצרפתהו

 םירכיאה רברפ לא ,המש אובלו ריעה ןמ תאצל,,רצימה ןמ תאצל
 יל וארנ קוחרמ קרו יד ו ע מ םש תויהל יתיכז אל דועש הז בושיל-.
 לע דימת ןמתסמה הקתפרההו הגירחה רצי ."םרה רהה לע םיערתשמה וימרכ

 .וננחמב היה קתושמ -- םיילמרונ םימע ינב םידלי לצא ,תודליה לובג הצק

 .אצומ אלל הב וקנחנו תידוהיה הרייעה לא םיקתורמ ויה לארשי ידלי

 וז המוגע הכילה .תסנכה תיבו רדחה ,תיבה ןיב רצ ליבשב וססוב םהירוהכ

 יסייפ ןב ליטומ ,ילדנמל ילשריה .גרבראייפל ינפוח לש םקלח תנמ התיה

 ןאכ וליאו .קילאיבל "דימתמה, ,םכילע םולשל (ןושארה ובלשב) ןזחה

 .םיאלפומ םירבד םישחרתמ ,תיאברסבה הבשומב ,ןויצדןב .ש לש ותביבסב

 (! ותיבב קרו) ותי בב רשא ןושרג לש וקלח תנמ אקווד םניא םה םגמא

 ,עבוקה אוה הדשה חיר .בוחרב רשא הלאמ םינוש םייח יסופד םיררוש

 לע אשונ דוע אוהש ותביבסב ידיחיה אוה ןושרגש ןכתיו הנענו ארוק אוה

 ,ידוהיה דליה לש סופיטבא אלא וניא ,הז וקלחב .היכנוקכ ותיב תא ובג

 אל וחיצנה ןויצ-ןב .שש ןורחא דירש .ןשי םלוע לש ןורחא דירש ,יתולגה

 ,םנוסיחלו םתארבהל ,ונייח שודיחל האירק םשל אלא ,הנטישדתבצמ םשל

 .היברסבב ומקרתנש םישדחה םידוהיה םייחה רואל

 תשרומה ןיבו דאמ םישחומה םייוואמה ןיב ללוחתמ לודג ישפנ ךוסכס

 ול אפרש) רמועלרדכ ורבח םע ןושרג ןמדזמ הנה .השולתהו המוגעה

 ,דאמ הרגמה הכילהה וז ,רפכה לא הכילהב וילא הוולנ אוהו (וז תשרוממ

 םיאנתב ףא וליגב דלי לכ םלוח הילע ,"םיקחרמל, איה הנושאר הכילה

 ירבדב תינושאר הכו תיתודליו המימת הכ ,וז הכילה"תיווחב לבא .םיליגר

 רציה :םישקומ ערוזה ,ענומה ימינפ םוסחמ הלגתמ הריעב ידוהיה דליה ימי

 םיטייחה יחרפ קר בוט"םויו תבשב ואובי המש. .ענומ דחפהו ףחוד

 םיללחמו תותרשמה ןמ תולותב םתס םע וא םהיתוסורא םע םיתרשמהו

 אגניחו אלולה םהל םישועו םהידיב תוריפ םיפטוקו םינוק -- תבש םש

 לומ הדערבו ליחב תדמוע םירגוסמ םייח-תוחרא לש תשרומ ."םימרכב

 תינוגסס תואיצמ לומו "םיתרשמו םיטייח יחרפ, לש םישדח תוחוכ תוטלתשה

 ךרדב תכלל, :םיימשג הכ םייורג תשודגו םייח תולשו םייח תראפת תאלמ

 םש רובעל ,אוהה בוטה רהה לע םש תולעלו ,ידועמ הב יתרבע אלש וז
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 תא סינכהל אלא ,םידיב שמתשהל אלש -- םלודג םוקמב םימרכה לועשמב
 תויולתה תולוכשאה תא אלמ הפב ץוחללו ןפגה ךותב המהבכו היחכ שארה
 לופיל ,הלא םימורממ ןורגה אולמב לוק תתלו ץופקלו ץורל -- הב

 לכהו :הלק המונ םינפגל תחתמ םונלו עבשו ףיע ךכ רחא חטתשהלו

 ."יניעב אוה שדח ןשיה לכ םג -- שדחו קזח ןנאש ךכ לכ ביבסמ

 הכ םא ,ודועמ רבע אלש ךרד ,ידוהיה דליל החתפנ השדח ךרד ,ןכא

 ,תורוד לש דחפ :הירוחאמ ;םיתחתח תאלמ ךרד יהירה ,התיה הבורק

 רפכה .הרועפ םוהת :הינפל .תוקרפתהלו אטחל ששח ,תורוד לש הליחב

 ,ךשומ דליה לש ןושארה וצפח זוחמ -- (עבטה ,ישחומה םלועה :ירק)

 גייסמ למס ,ארונו םויא זמר ול הלגתמ וחתפ לע .המיא ליטמ םג לבא

 הפשנ רה שאר לעמ,  ךשומו יבבל ,יגיגח ,קירבמ ףונ לש וזכרמב .הרתמו

 היפנכ תצרופה תדדוב הלודג רופצ ןימכ תפקשנ חור לש הנחט ,חרק

 לתפתמ רצ לועשמ ךרדל לאמשמ ...תלכתה ריוא לש והגנ ךותב תורוחשה

 דומע הילעו ,רפכה רובטב רשא תקרקריו האשנ המר שאר דע הלועו

 !יל יו -- תחתמו הקורי םיחפ תשק ושאר לע ,קורי חושמ םרו אשינ

 תורבקמ ןנימ-רבש יל המדנ .ינתזחא הדרח ...םיפכ שרופ םורע בולצ --

 דחפנ -- םעופ םלוה יבלו -- ..ןאכ והועיקוהו םייוגה ואיצוה לארשי

 "איר ,הז רואיתב ."הנכס םוקמ ,רזומו הפי םוקמ ,הז םוקמ ינפל ינא שערנו

 ןויצדןב .ש חילצמ ,עזעזמו קזח ,דחאכ ילמיסו יטסילארריס וליפא וא יטסיל

 תמאה אולמב הכז יכ ,םשורה אולמב אוהו םימויאה םידוגינה תא טילבהל

 תורוחשה םיפנכהו תלכתה ריוא הגנ .המוא לש השפנ יקמעממ התלדנש

 תדלב תא םישיחממ -- טעמכ ילאגאש רויצ -- וז תלכת לע תולצמה

 אל דיתעה ול הלגתמ ,ןושארה ףסכנהו טהולה ועגמב רשא ידוהיה דליה

 ןינמיררבב אלא גרבאייפ לש התפמה לאמסה לש תורוחש םיניע יפלאב

 הז דיתעו ,הז רזומו הפי םוקמב םייוגה ןאכ ועיקוהש לארשי תורבקמ

 .הלודג הכובמ וב ליטמ

 הניחבמ ."הצוצר שפנ,ב רתויב םיעזעזמה ןמ דחא והנה הז רואת
 איה תעזעזמש רתוי לבא .ומלוע תא וב ןויצךןב .ש ול הנק תיתונמא

 תירופסה הגירטניאה לכ לש תימנידה תוחתפתהה תעזעזמ ,וז הנומת
 אירבה רציה .הרהזאה הארמל עתרנ דליה טק עגר קר .הז עטקבש
 .שאונ רמוא וניא -- םירוענ-תזעהבו תודלי-םותב ןנוחמה ,רתוחו ליפעמה

 ליח-ןבכ ותמוק ףקוזו הקוחר הכילהב ליגרכ םינפ דימעהל, לדתשמ אוה

 ;המהדתה האב דחפה ירחא לבא ."םיכרד ירבועכ תובוצק תועיספ עסופו
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 תצבצבמה ,תייוג האנה-תרובג התואמ תולעפתהו האנק ךותמ תעבונה וז

 הפוקז המוקב תדעוצה וז המודאו האירב הירב די לע ינא ךלוה, .דצ לכמ

 המכש לעש טומה תוצקב הל םייולתה ,םימ םיאלמ םיילד ינש אשמ םע

 הידעצב ינא האור .אוה םג םימ אלמ לודג סרח דכ דוע אשנ הנימיבו

 איהש המדאב שממ שח ינא הלגר ףכ סרדמ לכלו םיששואמה

 היילד םגו עוזי אלו היפתכ לע השקמ בצנ הז קזח שאר ...התחת תדעור

 הרשב ילפמ קר -- תרעננ הניאו ילדב היולת הלולצ הפט ;ועוזי אל

 ."התכלב םיתתרמ

 ותוא -- "קוחרמ דומעל ארי ינאו חורבל ארי ינא ,אובל ארי ינא,

 ןמ דחפהו רותיוהו תורזניהה .ןמ דחפה ,האנהה ןמ דחפה :שלושמ דחפ

 אלל םירגנ הגרעה ילג לכ ;ותוינויח לכ תא דליה ןמ םילטונ ,תושידאה

 הרהצהה לכ ;:התיה ידכב תנאוסה תורעתסהה לכ ;קופיס אללו רכש

 יתייהנ םויה, זירכמה רגבתמה רענה לש זועה תרזוא ,תטלחומה ,הנכה

 הגיסנה האב הנהו .ןויפר תכומו תויח תלוטנ ,איה ןכות תבובנ -- ?שיאל

 "ופתה, .הכוסל טלמנ אוה בלב לודג באכ םע קר ,ןקורמו בולע .השיבמה

 ךכסה יפרט ,בוטה םחיר םינתונ ,ונל הלעממ םייולתה םילודגה םיח

 .:.ךבאו וילאמ םואתפ חתפנ יתעמד רוקמו םישחלתמו ילע םישחלתמ

 תסיפא לע יכב והז ."הדרחהו הלומאה יתבל לע ,המלכנה ישפנ לע יתיכב

 קחדנש םייח יאנתו בזוכ :ךוניח ,ףלוסמ םייח יוה ול ושירוהש תוחוכה

 .רזכאו רז לודג םלוע י"ע םכותל

 לש ןמחנ תמגודכ .רפסה לא הבישב ןקרופ הל תאצומ וז הגיסנ

 םיישונאה ויפוסיכ תא תיממו "המכח תישאר,ב ארוקה "ןאל,ב גרבראיפ
 רפסה תא ןושרג ארוק -- העיספו העיספ לכ ינפל ץבורה אטחה ימיאב
 ליטהש ירוטסיה דחפ ותואל רושיא אלא וניא אוהו "לארשי תיראש,
 ,תוטיחש ירחא תוטיחש, .םייחה יאלפמ תונהיהל וכרדב בולצה וילע
 רייצמ .םוקמ לכבו רוד לכב לארשי לע תונושמ תוריזגו תושפנ תפירש

 רקובב םיאב ,תורוע יטשופו םיבצק ,םייוג :תישענ הטיחש דציכ ,יל ינא
 לארשי ינב תא םיכשומו דומילו הליפת תעשב שרדמה תיבל םהיניכס םע
 רפוס לגילז 'ר תא ,ןייד ריאמ 'ר תא ,סל'ציה המלש 'ר תא תורמגה ןמ

 לעמ ןזחה תא םג םיחקול ,ךרבאה ונתח לתיתמ םע אריפש אנכש 'ר תאו

 תושלושמ םהיתוילטו 'הרשע הנומש'ב םידמועה ןינמה ינב ראש םע הביתה
 תא םיטשופ וללהו םהינקזב םיספות ,םיליאכ םתוא םידקוע ,..םהינפ לע

 חתור םד ,םראוצב 'קיח-קיח' תלכאמהו ילארשי עמש, םירמוא . ,ראוצה

 םימדאמ תויפ םיראוצ וחתפ ...םד ,םד ,םד ...עבעבמו עבונ ...ססותו קנזמ
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 תיבבש שורקה םדה לחנ לע תונולחה ןמ שמשה החרזו -- םינקזל תחתמ

 .קילאיבל "הגרהה ריעב,, םוסרפ ינפל הנש ובתכנ םירבדה "!םמודה שרדמה

 תודהי לש האושה ילוצינמ תודעה-תויבגו תומישרה לצא יוצמה לכ
 םירבד ובתכנש רחאל הנש םיעברא ,הלוכ הפוריא תודהי ךותב היברסב

 ,ןמאה בלב המעפש הפירחה תירוטסהה השוחתה ןמ שערנו להבנ ,הלא

 תוירזכאב הז עזעזמ רואתל םוקמ דחיי -- הסוחד תיטסילאיר תכסמב רשא

 האור ,רוד לש ופוסב תונינגטצאבכ האורה לארשי תיבל ןמאנ הפוצ לש

 ...ריהזמו

 םיטנמומה דחי הב ורבח .הבר תיתורפס תלוכי העקשוה "הצוצר שפנ,ב

 -צוסה הנבהה ,תירוטסיהה השוחתה ,יטסילאירה רואיתה ,םייפרגויבוטבאה

 ךרבתנ וב הז שדוג .גולוכיספ-ןמא לש תולכתסהה ילכו תיגוגדפהו תיגולוי

 ויה אלש תועיגרמ תוקספהלו תבצוקמ המישנל חוור טעמ ריאשמ רופסה
 .ארוקה לע תוליקמ ויהו ירופיסה חתמב תועגופ

 תררושה תורדקה ןמ ולאוג -- רופיסה לש ופוסב אוהו -- דחא טנמומ

 לודגה דיקפתה תארקל םישדקתמו םישדחתמה םימדה תימה םצעב .וב

 הליחתה הז המ יתעדי אל, ..ביבסמ תרחא חור התיה "שיאל תויה.
 עודיה דוס יפ לע ומכ ,אבאל ילע תזמרמ איה םימעפלש ,יב תוארל ימא
 תעדוי יניא :יולגב םג רמולמ תרהזנ הניאו ההות איה םימעפלו ,םהינשל

 '!ונ ,ונ :זגורב זא הנוע אבאו ול היה הז המ

 שמשו תינחירו הלק ביבא תננעכ תדרוי תילרוגו הלודג סויפ תעש

 ."הוצמ רב.,ה גח תארקל ושדקתה םע ,םילפרעה ןיב רהוזב קיהבמ אפרמ

 םימסרכמה םיסוסהה ,םיישפנה םייונעה לכ ,ולבחב ולפנש תונובלעה לכ

 העש לש הרואל ומלענ -- תועדומ"יתלבהו תועדומה תודבכה תויוחהו

 .יתמשנ ירשאו יל ירשאו לדג ,העשל העשמ לדגו לדג ינאו, .וז הלודג

 גליפאו ,ייוואמב ,יתובשחמב ישפנב ;יתומצע לכב ילודיג תא ינא שיגרמ

 ויתורעה לע םג ;הלא םימי ימע גהנתמ אוהש ,אבא לש ותגהנהב םג

 הצע לש ןושלב תצק תועמשנ ןנהש רמול אצמת ,וכרדכ יב ןתונ אוהש

 ינא שיגרמ ,שיגומ .'רובעת לבב ךיתרהזה האר" לש ןושלב קר אלו

 בחר ,בחר רתוי רחא םוחתל יתסנכנו רצימו רצ רחא לובג יתרבעש

 -סורטרב ותודלי ראבמ תויוחה בטימ תא הלוד רצויה ."יביבס לע ול הגונו

 תעש אנ שיחת ,ומצע תושרב דמוע היהי ,רגבתי .הקומע תישפנ היצקפ

 םינמיסה לכ .הלואגל ורובג םע דחי ללפתמ ןויצ-ןב .שו .הימעפ הלואגה

 םיררועתמ ,הללמואה תידוהיה היוהה תונברק ,אמאו אבא .לוכיבכ םיחיטבמ
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 םגפנש המ ןבה ייחב ןקותיו ןתי ימ ;הנשונ םירוה תוקת םבלבו םה םג

 וליאכ ,הרבע לע ,הלרוג לע ותא החישמ אמא .סמנ תיבב חרקה .ונייחב

 יכ םא אבאו .לארשיב םדא לש ולרוג אוה םוגע המכ :רמול תשקבמ

 -ןב .שו .תרשבמה תויגיגחה ןמ וז ותקיתשב שיו קתוש -- דימתכ םעוז

 ..םירשואמה םינימאמה גוחל םייטנמור םסק ילבחב ךשמנ ןטסילאירה ןויצ

 תיתולגה תונתרקה ;לא ךרב אלו ךרבי ךיא .ןמאה השעי המ לבא

 הראמה ןמ המכ -- ורשבמ הזח ןויצ"ןב .ש .תקנוחו תגייסמ תרראמה

 תילאיצניבורפה הגרעה לע תרבוע הניא ןתילכתש תוינוימד הלא תופיאשב

 םינמתסמ לודגה םלועה לש וןימוחת .רודה רשכוה אל .םיקפאה תמצמוצמ

 ףא .הסידוא -- הלעמ לש םילשורי ןימ -- לפרועמה ואישו בונישיקב

 איה התוכזב אל בשומה םוחתב תופיאשה איש -- "היסנמג, םסקה תלמ

 ריעמ ,קוחרמ הניחב ול תמסוקה "תישנ,ה תומדה וז -- הלרפ תוכזב אלא

 טעמב אלא םיגרוח םניאו עברא לע אופיא םילחוז םילאידיאה .זוחמה

 לבא (תונברל) "הכימס,ל יואר אוה הנהו ונוימדב .תובאה ילאידיאמ

 י"ע ןותע לבקמו ריבגה לש ונבכ שובל, ול ןיריהנ תונחה יקסע םג

 אבאש ,הרוחס ןימ לש המוקמ הלגמו בונישיקל ומצעב עסונ ,הטסופה

 תפסכנה הלרפל אשינ .ןושארה הרוקמ תא בונישיקב אוצמל לוכי אל

 ךל ןמדזי םא, ..."תונחה קפלדל וא תונברה סכל וינפ תא תעבוקה איהו

 ."תיברב הולמ היהתש המב םשה ךורב ונל שי ואל םאו ,בטומ -- בוט קסע

 הנמזהה ,תבשל "ריטפמ,ה ,ןינמל ףוריצה אב "הוצמ"רב, תגיגח םע

 םדוק רורחש ,האישהל תב ול שיש ,דיגנה לש ותיבב הליגמה תאירקל

 לכ -- שרדמה תיבב ומצעב דמלי חספה ירחאש החטבה ,רדחהמ ןמזה

 הוקת םיחיפמו ןוימדה תא םיריבגמ ,םיישפנה םירבשמה לע םיליקמ .הלא

 .בלב

 ,םקופיס לע םיאב םניא -- הלא םילחוזו םיריעז םיפוסיכ םג לבא

 .הרמה תואיצמה לש םישקונה היעלס ילא םיצפונמ הלא םינטק םיכפ ףא

 המ לכו תרגרג ילימיוח לא שדחמ ןושרג חלשנ "םינמזה ןיב, תרחמל

 גרהנו טחשנ הוצמ-ןב לש הז רצי, .ול זגו ףע -- םולחה בטימב רזשנש

 ,הכובו שרופ תודלי לש הז רציו ...ובל ךותב סבומ רגפכ וימדב םש לטומו

 ערה ילזמ לע ,תואמרה לע ,הפרחה לע ,השובה לע םירתסמב אוה הכוב

 םיער םגו ויהשכ תויהל םימיה םירזוח .."תעלותכ תסמרנה ישפנ לעו

 .ויהשמ

 םיבר דוע .ךכ לע עדוי ןויצ-ןב .ש .ןושרג תודליב "דנא-יפאה,, ןיא

 ןייח ןיאו .בולע ינונח וא תיברב הולמ דמעמל הליבומה ךרדב םיעגפה
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 םייחח םחבו םירגובמה בוחרל ליבומה רוא-ךושח יובמ אלא ןושרג לש

 ,התולדו אבא תיב תריוא ,רדחה לוע ,תודליה ימיבכ םיירזכא ,םירופא

 ןיבש לובגה לע דליל ול התלגתנש םד תתתושה תידוהיה תומדה תמיא

 תישאר,בש םוניהיגה ימיאב הריפכה .תובוט םירשבמ םניא -- תומלוע ינש

 לואשל השקו ."לארשי תיראש,בש האושה ימיאמ הליצמ הניא "המכח
 דליה לדגישכל .רצה לועשמה ןמ טלפמ ןיא ןכש -- םלוע תוביתנל

 תקיש ,וממחל תחא רוא ןרק ןיא הנהו ומלוע תא הארו הרוחא טיבהו

 .השקהו לפרועמה ודיתע לא וכרדב ומע

 ."ויהשמ םיער םגו ויהשכ תויהל םימיה םירזוח,
 תא הירלקפסאבכ ךל הריהבמ "הצוצר שפנ,ב תפסונ האירק לכ

 .הצוצר המוא לש הנקויד תומד

 הרייעה לש התומד

 תדלומ לש ףירחה ילאקולה ןווגה לע ונעבצה "הצוצר שפנ,ב רבכ

 היברסבב תידוהיה הרייעה -- ןויצדךב .ש לש ותדלומ םנמאו .רפוסה
 תא טלק הנממ ,ותולכתסה תריז איה .ותריציב דבכנ םוקמל התכז --

 םייתרבחה םיטנמלאה תא לחנ הנממ ,םיינושארה םייטסילאירה ויתוארמ

 ונעבצה רבכ .תיתורפסה ותריצי הנבמב בושח ךבדנ םיווהמה םיירסומהו

 לש יתרבחו יפרגואיג ךשמה התויה םע רשא ,תיאברסבה הרייעה לע

 היתוישואבו היפואב התיה הנוש ,היסור םורדבש סוחדה ידוהיה בושיה

 ,ונתורפסב תלבוקמה הרייעה לש היכרעמ הברה לע הרמשב .םייתרבחה

 םיכרע לש הגיזמה ןמ היברסבב תיאלקחה הבשומב הב התיה

 יטאטסה דוע םנמא .הכ דע םונעדי אלש םיפסונ םישדחו הלא םינשי

 דוע תרמוש איה ;הייחב בושח םרוג תויהל ףיסומ תיסופיטה הרייעבש

 לש םהיסופיטל ךשמה רוד םהש םיסופיטה םתוא לכ לע תרכינ הדימב

 .םהייח חרואבש ילילשהו ןווינה לכ לע ,ילדנמו רטטשדנרב ,ןיקסנלומס

 ומילשי רשא םיטנמלא לעכ אוה םג םהילע רמש ןויצךןב .שש אלפי אל

 רבעמ,ב ןכדשהו רסרסה ,םייח 'ר .ולש תיטסילאירה הקסארפה תא

 םהל יאדוב אוהש קאנק לירבו קאשצ לשריה וירחתמ םע "םייחל

 ,להקה רבכע ,"יאול םשו יוניכ לכ ילב, ,יסינ 'ר ;קהבומ סופיטבא
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 ונופצמ ול שחול הדורמ הנמלאב תנוונמו תלוונמ תואמר השעמ ירחאש
 ך"נת לעב ,תוירבל דמחנ ךרבא. ותוא ,אריפש יליסוי ;"דרוי ,דרוי.
 הלא לכ -- ליגרכ ןטסידסה להקה שאר יאמש 'ר ;"תיבירב הולמו
 דןב .ש .הנקת לכ אלל תיברסבה הרייעה לש םג שפרנה םגאב םיצרוש

 .םהילע חסופ וניא ,תרדוחה וניעמ טלפמ ןיאש ןטסילאיר ןמאכ ,ןויצ

 .תושגרנה םהיתועונת לכמ תעוושמה תידוהיה הרבחה לש הילמונאה יהוז

  .וינעב קמנהו בערה םתיב ןוממשמ ,רחמ םוי דחפמ ,תוינבצעה

 ןתאירב תליחתמ ומק תויאברסבה תורייעהו לרוגה הצר לבא
 הזמ הנושו ךחא דוסי ,ירפכה דוסיה םהב רבגש תויאלקח תובשומכ
 ולא תובשומ .תירבעה תורפסב ונל תרכומה הרייעב וב םיליגר ונייהש
 ייוואמו יטסיראצה ןוטלשה תורמוי לש הנושמ ףוריצ ידי לע ודסונש
 עשתה האמה תליחתב -- היסורב תידוהיה הרבחב זא ושחרש תושדחתהה
 התומדב המ-ןוקית םג םתא ואיבהו םיידוהיה םייחב הכפהמ וויה -- הרשע
 .היברסב ידוהי לש רקיעבו היסור"םורד תודהי לש תינחורהו תיסיפה
 'םיכרוד' םידוהיו ,הנעי םירצוב רימז ,ןהינפג תורוש ןיבמ .תועבגה ןמ,
 תולגעב ,הליסמב דרוי םירה סיסעו םרכ לא םרכמ םיזפחנ קוש ייולג
 קנוי וניאש ,"ןויצ תבהא,מ עטק ןאכ ירהו "םירוושב תוקחודה אשמ תודבכ
 .וויצדןב .ש לש ותרייע ייחמ חתנ אוהו ,תיכנתה הצילמה ןמו ןוימדה ןמ
 ,המדא תקלח הנשו הנש לכב ול רכוח היה,, "לאיתוקי,, לש ויבא ,קיזייא וא
 ,ףרוחה תומיב ודוביעב קסועו ,ץיקה תומיב קבט הב לדגמו לתושו השרוח
 התברו הלדיגש תופועה םע הקוסע -- אצנירפשו .הריכמל ואיצומ אוהש דע
 -- לגע דע לגעמ בלח הל תועפוש ויהש ,היתורפ יתש םעו ,הרצח ךותב
 ,שדחו טושפ ."בלח השעמו ףוע ינבו םיציב ,הישעמ ירפו

 םניא הרייעב ןויצ"ןב .ש לש ויתוריצי ירוביגש םשורה םימעפל ןכל שי
 העטומה -- םשורה םימעפל רבגתמ .דחאה רואהמ םהב ןיא ףאו דחא רועמ
 תוצצורתה התוא תאפמ הב תומלש ןיאו יוקל תואיצמה בוציעש -- בגא
 .תחא הפשב םירבדמ םניא םהו רוקמה ותואמ ובצוח אלש םירובג לש הרזומ
 האבה ,הכובמ יהוז ; םייח תוחרוא אלא ןאכ תושגנתמ םלוע תופקשה אל יכ

 ,תיברסבה הרייעה לש דחוימה היפוא תודוסיב םישקנתמה םינוש םייח ירדסמ
 שפג, -- תורצקהו תוכוראה תוליבונבש "תויאברסב,ה תויומדה לש הירלגב

 לש םייח, ,"םודרקה., ,"םינקז, ;"להקה שיא, ,"םייחל רבעמ,, ,"הצוצר
 ,םיסופיטרבא השלש ןויצךךב .ש טילבמ -- דועו ילאיתוקי,  ,"הסנרפ
 .ויתוריציב בושח דוסי םיווהמח
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 הבצמ אוהו וב העגפ אל ןמזה תמירזש דרוי דוד לש יטאטסה סופיטה
 הנהנ וניא לבא עגפנו תולובג ץרפש יטסיליהינה סופיטה ;ורבע םימיל
 ,שדחה סופיטהו ,רבוע רוד לש יטורבינה סופיטה אוהו ותוררחתשהמ
 תיבויח רתוי האירב תומד תרשבתמ וב ,ותרוכמ ות תא וילע אשונה
 הבשומה לש תדחוימה תואיצמה ידיזלע הרשכוה ןכש ,רתוי תיתילכתו
 ףוסב רוביצב וחוורש םישדחה םילאידיאהמ הנרקוהו תידוהיה תיאלקחה
 .הרשעדרעשתה האמה

 המחלמה לש שאה יחווטמ םוחתמ ועקפוה םינושארה םיסופיטה ינש

 םושמ ןושארה .הפוקת התואל תידוהיה הרבחה לש השאונה תוקבאיההו

 םושמ ינשה ;תורוד תשרומ תיתרגיש תושידא התואב הדגנ ןטוחמ אוהש

 תעלוקה ותרדגהכ "םייחל רבעמ, לא תיזחהמ אצוהו ןושאר ברקב ערכוהש

 םייטסטנפ םירובג םתואל םימוד םהינש םהב הוושה דצה .ןויצדןב .ש לש

 םהלש םיליטב םילטלוטמה ,תואיצמ םויכ םנמא וכפהש ,ןרוו לוז לש
 אלל קירה ללחב ץראה רודכ לש הכישמה חוכל רבעמ חריה לא םתסיטב

 תריפסב םיאצמנ םהינש ;רתופ בצמ אוהש הזיאל עיגהל יוכיס אללו תילכת

 ועיגי אל םלועל יכו לטלטמ אוה -- ךשומ אוהשמ רתוי רשא םלענ חומ
 .עסמה ףוסל

 הצריפ הווהמ ןויצ"ןב .ש לש וירופיסב םירוביגה תירלג לש וז תוינווג בר
 רתוי ,רוא רתוי הל הוושמ איה .הרייעה לש יפיטואיריטסה רואיתב הבושח
 יקדייח ןויצדןב .ש לש ותרייעבו .םייחל רבעמ איה הרייעה לכ אל .ןינע

 םייח 'ר אלו ןפליג אל .תערכמ םתמיא ןיאו םידדובמ תושילתהו תושידאה

 םיסופיט"בא רתוי םניא ("םייחל רבעמ,מ ןכדשה רסרסהו שולתה טנדוטסה)
 יאלקחה היפוא .טעמכ הב םירתוימ םהינש ; תיתרייעה תואיצמה לע םישלוח

 קותינהו הלטבה .םייתרבחה הינפ רתסלק תא עבוק הרייעה לש ינלמעהו
 ךלוהה לכו םיקהבומה הינמיס בוש םניא שממ לש םייחו הדובע רוקממ
 ,אנח, .רתוי תיגרטו רתוי תטלבומ ותוקתניה -- תורוד לש היצרניאה ךרדב
 םייח תבהא לכ לוטנה שיאה ,"הצוצר שפנ,ה לעב ןושרג לש ויבא ,"ברה ןב

 הדונמ דחאכ ותרייע תובוחרב ךלהמ ,תורירמו ישפנ ןופדש קר ולוכ רשאו
 הלטינש הרייעה ידלי ןיב ידיחיה ונב לע םג קיבדמ אוה הז ילרוג ות ,רזו
 הידגרטה ,םנמא ,איה ןפליג לש הידגרטה םג .ושפנ הצצורו ותודלי ונממ
 יבחר לכב תידוהיה הרייעה לש לכשמתהו ץרפש רוד ותוא לש הליגרה
 אל יאדוב הנממו רנרב לש *הדוקנל ביבסמ, לש וזל הליכקמ איהו היסור

 אלל וכרד ךדיאמ לבא ;עגפינש הדימב היברסבמ ידוהיה ריעצה םג הקוג
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 םייק הב תיאברסבה הרייעה עקר לע דחוימב םג תפשחתמ ןפליג לש ןורתפ
 ,ףוס ןיאל הלודג ריע ,הסידוא איה הנה, ;רתוי םיאירב ,םירחא םייחל זמר

 תיסופיטה הרייעה לש הינבמ ימו "טעמ הב םימשו תוהובגו תובר היתומוש

 אלו .םרדעהב שיגרהו םימשל עגעגתה הפוקת התוא לש ,לשמל תיאלדנמה

 ץפחו הנווכ תנתונה איה קר -- הדובעה .ךירצ אוה העיגיל ,הדובעל,, ...דוע

 דהא השקמ םדאה תא השוע איה קר הסג הדובע ,הטושפ הדובע ...םייחב

 שי םא יכ אוה עדויו ."םייחה ןויער ילבו הנווכ ילב םג םייקתהל לוכיש

 ."םייחה ןמ הפיט הנהנה םדא.. תויהל ירה והשמל ףואשל

 תונליא. .התוחילש תא ןכ םא השוע האנה רינהו האנה ןליאה תיאר

 לש התובעה התרטע םע וז הפג ...הז םוקמב םיבושח המכ לבא ,ןאכ רפסמ

 םולשב ןאכ ול חמוצ לכהו ,םלועה ראש ןיבו םניב הלידבמ םיחמוצ םיכש

 וליצש חופתה ,םיריעשה ויתוריפ םע קסרפאה הנה ;יאשחב וירפ תא השועו

 ,םיקדה םיצעה תשולש ,שמש ינפל םימדאתמ םיינייה םינטקה ויחופתו שולק

 .םיקקוש לכהו -- םילחלחכ"םירופא םיפיזש םילברוסמ ,לוגסכ םידמועה

 תודבכה היתומישנו הנחטה תוקיפד ...הירוכיב םע הניגה איה הטקש החנ

 דדוב ףוצפצ קר ןאכ -- ,וז לש התליצו התמח ךותב ללכ תוברעתמ ןניא

 םילילקה ןיגרפה יציצ לע ןּהל תובבותסמה ,םירוובר לש םוזמזו רופצ לש

 יתב םע ילזיר קר ןאכ .ףופכ ןהל שארו ומדרנש תובוהצה תונשמשה לעו

 יא ,חאמח ירה :לכב ךורע ןחלושו תוקלחה הידי לעש םיבחרה עורזה

 הנבל תפו הרוחש תפ ,תננוצ הצבוח סוכו תומח םיציב שלש ירהו הניבג

 דמוע ,רוהט ילכב שגומ דחא לכו ,ךכוזמו לולצ ש"יי לש תיחולצ םג ןהמעו

 תללוחתמ הז עגור עקר לע "..ונממ הנהיו אוביש ימל ןיתממו קתוש

 רוד לש וז תוינלוח ;ןפליג לש תיטורבינה תוקרפתהה ,תינבצע תוצרפתה

 ןאכ אקוד אלא הסידואב תשחרתמ הניא -- אצומ אלל ךובמב ןותגה םלש

 ןורשכב הלעמ ןויצ-ןב .ש .חיטבמו אירב םלוע םע עגמב .הטקשה הביבסב
 למסכ ורוביג לש ויתושלוחו ויתויוצרפתה תא הנחבא"קד גולוכיספ-ןמא לש

 היה קיפסמ םצעב .ותלואגבו ותמוקתב ןימאמ אוה ןיאש רעונ לש דירחמ

 טילבהל םיעייסמה םימרוגה לכ תא סייגמ ןויצדןב .ש לבא ,דבלב הז טנמומ

 ןויצדןב .שש "םייחל רבעמ,, רופסב םינקז ינש םנשי .ןפליג לש ותוספא תא

 -- ונמיה הקונ אלש -- יטנמורה קודה ןמ תצקו רבעה יכבנמ םתוא הלעמ

 תיבה ,ויבא תיבל תופוכת רסה קיתו ןכש ,לארשי 'ר ,דחאה ;םהילע יוטנ

 רפסמו ,הרייעה םע םינורחאה וירשק קתנל ךכ י"עו ורכמל דמוע ןפליגש

 לש הכראל הנותנה הבעה הרוקה וזב רוחבל ויבאל רזע דציכ לארשי 'ר ול
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 ,השע ונבל הלחנ ...'תילכת' םשל ! המ םוש לע ...תחנומ איה ירהו. הרקתה
 תאבו ךנקז תא תחלג ,התא תמק וישכע .םינב ינבל תמייק היהתש הלחנ
 ז1ךל שי וזמ האנ תילכת -- !התוא רוכמל -- ןכיהמ עדוי דשה -- ןאכל

 ,יעבדכ תויחל ,הב תויחלו ךיבא תלחנב בשיתהלו השא חקילמ תנוטק םולכ

 האורה ילזייר לש בסה ,לאיתוקי 'ר ,ינש ןקז וליאו ..."?םייח ויהש ומכ

 העקר לע הנבומ יתלבו הנושמ םיבצע תפקתה התוא רחאל ותלקלקב ותוא
 םיהלא שיש ןימאמש ימ םע ..דחא םע, :קסופ העיגרמו הטקש הביבס לש
 "תזה רבד ...כ ...כ ומע הרקיש ,רמוא ינא ,רשפא יא ..רשפא יא ...םלועב

 תא ,ולש הנומאה רסוח תא ,ולש תוחוכה תוספא וב םילגמ םהינש

 .תילכת ןיאב ,ךשמה ןיאב ,ותוביצידיא

 םדוע ,רתוי ינתלעפהו יטנמורה ריעצה רודה יגיצנ ןמצרושו ליזיר םג

 .תיברסב ידוהי ברקבש האירבה תיתרבחה תווהתהה תא גציילמ םיקוחר
 הזיחא םהב ןיידע אצומ התא ןיאו םיאליטרע םייוואמ רדגמ ואצי אל םהינש
 ,רמגומ בוציע ידיל םתוא איבה אל ומצע ןויצדךןב .שש םושמ םא ,שממ לש
 אל הפוקתה שמשו רסוב םהו םתוא הארש תיטסילאירה ותשיג םושמ םא

 רמאנש דחא .רופיסב םיגולונומ ינש םנשי .לאוגהו אלמה םדועיל םלישבה

 איה) הזוכה לש המכה הבלב ,בלב חפוטש ינשהו ןמצרוש י"ע הפילעב
 ו ..רפס"תיב ןאכ חותפל ינא הצור, :"ינא הצור, ולוכ אוהו ןושארה .(ליזייר

 ןמ ןיכהל ינא הצור ;:..ארקמ תיבו הקיתוילביב ןאכ חותפל ינא הצור

 ןלטב םע לארשי אהי אלש ינא הצור ...םינוגה םירומ םילועמה םיריעצה

 "ץפח., ולוכ הליזיר לש הבלב יוגה ינשה גולונומהו "...'וגו ךרד דבואו הזבנ

 ,תעדל הצפח איה +: ...הביטימ ,הליעומ תויהל הצפח איה :"הצפח איה, --

 ךירצ אוהש דחוימה דחאה תא בוהאל הצפז איה ; ...ביטיהל המב ןיבהל

 לש םייח אל ,םירחא םייח תוארל הצפח איה : ...ול הכירצ איהשו התבהאל

 ףוסאל הצפח איה : ..םיבוט רפס"יתב ויהיש הצפח איה ; ...והובו והות יקסע

 םע דובעל ,םלתשהל הצפח איה ; ..םילכשומ םייחל ןררועלו םישנה לכ תא

 ינא, לש "תונויצ, .... : ..סרגנוקה לא עסת דחי ומע ...בוטב הבל ריחב

 תרדגה תא לבקל השקו לאוג השעמ אלל תכעוד "הצפח איה,ו "הצור

 תונוצר םג קפס אלל ;"ינויצ ןמור,כ "םייחל דעבמ,, ןמכיפ ידי לע הליבונה

 הרייעה ףונ לע ןפליג לש ותעפוה ףאו תובבלה תא ורישכה הלאכ םישולח

 התיה תיטנמורה תונויצהש םישדח םישושיגל הפחד םינפבמ המילחמה

 ,המישגמה ,הקזחה תינויצה היצומאה הלשב םרט לבא ,ךירדמ יעצמא

 ..."וז ונתניפ בוזעל ונל רצ, : שוחלל הזורמ ענמתש
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 שודיחה לכ לע הייח יווהו תיאברסבה הרייעה רואיתב הפוצר תומלשל
 ולש הליבונב ןויצ-ךןב .ש עיגמ דחוימה הלרוג תויגרט לכ לעו םהבש
 הנמיה עטקו ל"וחב דוע ליחתה התביתכבש וז הליבונ ."הסנרפ לש םייח,
 וליאו :"םינקבטה, םשב ודי לע זא הרתכוה ,ןמשירפ לש "רודה,ב םסרפ
 לע השגדהה ."היברסבב תחא 'הסנרפ' תודלותל, :ףיסוה תרתוכה תתב

 רפסמה לש תמיוסמ המגמ לע תועיבצמ ,היברסב לש הטלבההו "הסנרפ.

 .היברסבבש תידוהיה תילכלכ-תיתרבחה תכסמלו םוקמל ורופיס תא רשקש
 הלשבו האלמ היארל התכזו ,םוקמו ןמז לש קחרמב ,ץראב המלשנ התביתכ
 תוידוהיה תובשומה תחאב קבט לדגמ ידוהי ,בוקשרמ לביט .האשונ לש

 שידייהו תירבעה תויורפסב תולעופה תושפנה תירלגב אוה שדח היברסבב

 םעה שיאב היהש יבויחה תא הז ורובגב םליג ןויצדןב .ש .הפוקת התואל

 וניא ףא ,הלהת ריש ול רש וניא ןויצ"ןב .תידוהיה היברסבב חמצש למעהו

 המדאה שיאכ וטילבהלו ובבחל ידכ םיפיוזמ תומתוח וב עיבטהל ףאוש

 ,תבאוסמ תויפוגלעב התוא לש הינממסמ לביטב וב ןיא ןכל .הדובעהו

 ךות רקיעב שידיא ירפוס תאז ושעש םשכ ,הסגו תרקפומ ,תיטסיאוגיא

 ףוג תיכורכר ינמיס םתוא קר ומלענ לביטב .תויממעל תזרפומ הזואיתופא

 ,ןכ ,ןשקעו ,השקונ ,ןלבס ,הגונ ,ןקתש : תוידוהיה תויומדה וקל הב שפנו

 ירחא ךלוה אוה .המדא דבוע לכ לש דוסי תונוכת -- דליכ םימתו יסירפק

 בוקשרב ליגרש יפכ קבט םילדגמ םניא הב אתשבדב התרייעל ותשא

 ול םיעיצמ ישעמה ןויסנה ילעבו םישישקה .רטסינדה די לעש ותרוכמ

 חרבי לביטכ שיא אל לבא "תיתייב הסנרפ, םיארוק ויהש המב זחאייש

 הרוצל וריזחהל ןויסנ לכ החוד אוחו קבטה לש תכרפמה הדובעה לועמ

 קסע הניא, "תיתייבה הסנרפה, .בשומה םוחתב הרייעה ייח לש הליגרה

 ןיב ןוצרו יפוא תיוור תדמתמ תוקבאיה תמייקו "הדובעב ליגרה רבגל

 לש ילאיצוסה םזיוואטאה ןיבו וילע בוהאה קבטה חמצלו המדאל ותונמאנ

 לכ לע תוליגרה תוסנרפה גוהל ותוא ךושמל םיסנמה ויברוקמו ותשא

 .ןהב תדלוס ושפנ -- אוה :ןהבש ןוחטבה רסוחו ירסומה בואיסה ,לקולקה

 וליפא ;ול הרזל -- םירכיאה לש םלמעב רוחסל ידכ םירפכב ויבוביס םג

 ויד .ול הארנ וניא -- שממ הדובעבו יאלקחה קשמב רושקה ןייה רחסמ
 דדועמו אתשבדל ןמדזמה יבוקשרה קידצה ןמ ול האבש הנוילעה תורעתהב

 (םיאנתבו הסנתנ אלש םוקמב ףא קבטה תדובעל רזוח אוהו לביט תא

 תירכיא תויצולח ונינפל ראתל חילצמ ןויצ"ןב .ש .םיקפקופמ םייאלקח
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 האירק וזיא לרחא תכלוה הניאש ,רכשמ לאידיא לכ הב ןיאש הנימב תדחוימ
 תומכ המדאב רכאה תוקבד ,המדאל הפירח תוינשוח הלוכ הנהש ,ץוחבמ
 .םימסק הטמבכ שממ רדתסמ לכה קידצה לש ינחורה ודודיע ירחא .איהש

 .ש ונדימעמ ירויצ רשוכו יוטיבו ןחייאלמ לבא םירצקו םיזכורמ םירואיתב

 שדחמ לתשנו ךלוה רקענש המדאה שיא דציכ ;שחרתהש סנה לע ןויצ"ןב

 םיאנ רתוי םיקסע -- היבוט, .וביבס גשגשמו בלבלמ לכהו םישרש הכמו

 .היחי ובו דלונ ןוטוט לש לזמב ,הארנכ ,אוה ךא ,ןאכ האור אוה םישורדו

 ,םדק ימיכ וילע ותנש ירדסו ותסו ךא ,בשוי אוה הכורבה 'ארדוק'ה ךותב
 דע הנשה תישארמ ןוטוט -- רטסינדה תודג לע ולצא םיגהונ ויהש ומכ
 השדחה תואיצמב םה םירז םהינש -- קבטה חמצכ םדאה ."הנשה תירחא

 חתומ לביט לש ורעצ .תיטסיאתנפ תודימצ ןימב םלקאתהל ,לגתסהל םהילעו

 םיתע ,ותלתשמ תוגורעב םש אוה לפטמ, .האירבה לכ לע הגות לש קוד

 דוע בוראי אלו ףרוחה אצי םא ,תונבלה םיבעב לאוש ,םורמל לכתסמ אוה

 תורפסה הכ דע העדי םרטש בצעב איה הלוהמ רכאה תחמש ףאו ,"וערזל

 םירתסמב וחור ךא ,הדובעל שש היבוטו ,בל חמיש ביבא לש ויז. .תירבעה

 תוקד תויליתש .קנופמו ךר קרי לש םיחיטש ורצחבש תוגורעה ופטע .םגעת
 ןה ירה ,ןגונעתו ןתחמש םצעב ,ןהו ,ןהב סלעתמ ןידע חור -- תולסלוסמו

 תולבונו תופלעתמו ,בוטרהו ךרה ןעוצי ךותמ םייה תורקענ ,םידיב תופלשנ

 דרטנו ףלשנ אוה ףא היבוטו -- ,קוחר הדש לש וימלתב רבקהל תולבומ ןה

 חירמ עיגמ ונילאו ותוא הוולמ העמדב לתושהו ערוזה תגות "ןהמע ונועממ

 תואיצמל רז הכ ךא ליגרה ירכיאה יווהה לש ושפנ תוחיתממו ומשב
 .ונתורפסב שודיחה תילכתב שדח אוהו תידוהיה

 הרייעה לש תואיצמה התוא הדיבכמ לביט לע יכ עדוי ןויצדןב .ש
 אל דוע .לולסה יוהה יכרדב דוע הכישממהו ןפליג לש ורופיסמ ונל תרכומה
 לביט לש ולרוגבו .תורוד לש הילמונאו תורוד תשרומ הנממ הפדנתה
 תירכיאה תואיצמה .הלוגב ידוהיה יאלקחה לש דחוימה לרוגה ןמתסמ
 וזמ תרחא התיה החרכ לעב ,המקו הדימבו ,התאירב עבטמ ,הלוגב תידוהיה

 לע תידוהיה ותביבסו רכיאה ןיב םידוגינה םיטלבתמ .םלועה תומוא לצאש
 דמעמה ןיב דוגינה תטלבה רתוי עזעזמו רתוי קומע לבא ,תולבגמה לכ
 הרידנ הכ איהש הגירטניאה תרצונ ךכבו ידוהיה דמעמה ןיבל ייוגה ירכיאה

 י*ע םירבדה םיזמרנ ןושארה הרקמב ."ןשקיפ,ה תלוטנ תירבעה תרופיסב

 והירהו, לארשי םע ללפתהל הריעה אבו הדשה ןמ ומצע קתנמ לביטש ךכ
 תודהי לש התשגרה התיה וזכ) "תמשוגמו הסג הירבכ ומצע יניעב םש

 חיפא דועש המצע הרייעב םג .(זאמ הלודגה היסור תודהי ברקב היברסב
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 לש וז תויצרא"םעל תוגייתסה תמייק ,המע רומש יתבילעבהו ירחסמה

 לביטש ,יבוקשרה יברה ינפ תלבקב .ולש הניאש תושרל בחתנה יבוקשרה

 .אוה דדובמ םצעב יכ שיגרהל לביטל ול תנתינ ,וילא ברוקמ ומצע האור

 המדאה םע וירשק ףא לע .הרייעל רבעמש תואיצמה איה רתוי הדיבכמ ךא

 םישנאה ןמו תאזה המדאה ןמ הלועו תפדונה תורזב אוה שיגר ,חמצהו

 "ןאדי'ז,ה לש ותואיצמ תא הפי ןיעב םיאור םניא םה םגש ,הילע םיכלהמה

 תרירב תדובעב קיסעמו ילולפאה ומסאב בשוי אוהשכ לביטל ול חונ .רזה

 ."םיצקשו תוצקש םע הדשב םש רשאמ ,לארשי יינעמ תורענו םירענ, קבטה

 רבגתהל ןתינ דימת אל ,םיגהנמבו יווהב ,יפואבש ינמואלה םזינוגוטנאה

 םזינוגוטנא ותוא רתוי ארונ .תידוהיה הטשפההו תולגתסהה חוכב וילע

 תוחילצמ ויתוחולש רשאו תוטילשה תובכשה י"ע הלעמלמ חפוטמה ילכלכ

 חילצמ ןויצ-ןב .שו .םינוש םיינתא םיטועימ תבשוימ וז ץרא לבחב דחוימב

 היגולואיצוסהו הירוטסיההש המ תמצמוצמ תירופיס העיריב ונינפל ללוגל

 תירופיס תכסמ .ןכרדבו ןנושלב ונינפל ללוגל וקיפסה םרט תידוהיה

 ,תרדוסמו הרורב ,ינויערו ישגר ;ילולימ בוביג לש ץמש לכמ היקנ ,תזכורמ

 לכ יכ אצמנ .הנולשכב המואה תניכש לש םלאה הבאכ קעדזמ הנממו

 לארשי תבשחמ יגוה י"ע ונגרואו וחפוטש ,היצזיביטקודורפה יכילהת

 הללפתה ול שדחה סופיטה ,דבועה ידוהיה .ויה אושל הימישגמו תירוביצה

 ולת וב ,לארשיב תושדחתהה ירחוש לכ ואבנתה ול ,תידוהיה הירוטסיהה
 ןיא ,הלוגה בויחבש "ןאכ,ה יסרוגו תוכפהמה ישרוח לכ םהיתווקת בטימ

 ףא ,ןטסילאיר לככ .ולוכ רוביצל אלו ול אל ,הלואג תרושב םושמ וב

 ,תידוהיה הכפהמל תיתורפסה ותמורת תא וז הריציב איבמ ןויצ"ןב .ש
 .רתוי ליעי ןורתפ ירחא שפחל הרהזאה תא ,תוירזכאה תונקסמה תא

 שדח יאלקח ףנע חתיפו דמעש ,רכינ תמדא לע לביט לש והשעמ

 ןמוט וניא -- הריצי תוחוכו הבהא לש הברה העקשהה לכ לע בושחו
 אל .ןברקה הצרנ ןכא יכ זמר ןיא ,יוציפל החטבה לש לצ ףא ובוחב

 דרבה תא וחלישש םימשה סנ אל ףאו יברה לש ודודיעמ ול ואבש םיסינה
 םירהדזמו םירהבתמ םיננע יערק.) וב שקנתמה קאיריק ינוויה לש ותקלחב

 ינפב ול ודמע אל ("ידוהיה הדש לע םהיפנכב םיכאלמכ םיככוס ,םיפחרמ

 רשא המדאה לא רושק ורובטו לדגו חמצ אוה הנה .תירוטסהה היכיטסה

 הרוחשה המדאהמ בגר אוה הנה ,רסמתה ונעמל רשא הזה חמצכ ,בהא

 היה ץמאמ ותוא לכ רבד לש ופוסבו "למעמ השקנו שמשמ רדוקו רחינ.

 -ןב .שו ,רהוס תיבל לגלגתמ ופוסו ,ולמעמ ,ותקלחמ לשונמ והנה .אושל

 ודרוט ולועיש, ,תכשמנ ןיידע ורובג לש וירוסי תרשרשש שיגרמ ןויצ
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 רופיסה םייתסמ ךכ ."ונורגמ אצוי ,ותחיתרמ וחונב ,םחימ לוקכ ותנשבו

 דרוי רוד אלו רבוע רוד אל .ילטפה וכשמה תא ונברקב רבכ םימשונ ונאו

 .הלכ רוד אלא

 ירחא ,הלוגב ידוהי דלי תיוה לש יגרטה םוכיסה ,"הצוצר שפנ, ירחא

 רופיסה אב ,ידוהיה רעונה לש רכינ קלח לש ותושילת לע "םייחל רבעמ,

 ,ןאכה תא שדקל ,הלוגב דתי עוקתל ןורחא ןויסנ לש ונולשכ לע הזה

 לש םייח, תועבונה תונקסמה תניחבמ .הדובעה םע ,המדאה םע רשקתהל

 ןאכ ."םידוהיה תרצ, לש ןמורה ,יתימאה ינויצה ןמורה ילוא והז "הסנרפ
 רבעה לא תינושחנה הציפקהמ טלמהל ןיאו םינורחאה םירשגה ופרשנ

 .המוקת לכ ןיא בוש יכ ,רחאה

%* 

 הבשומה .הריגהה :ןושארה הנורתפב הרייעב החתפ תיתולגה היכיטסה

 -- םינקזה .הילע םג רזגנש ןידה רזג תרמוח תא הספת םרט תיאלקחה

 םידגנתמ -- ןויצדןב .ש לש וירוביג תכרעמב רתויב תומלשומה תויומדה

 ונקורתנש תונח,ה הארמל םתוא ףקותה רעצה .תמלעתמ תורגתסה חוכב

 לע תיתולגה הידגרטה תטלבהל והומכ ןיאו םוהתה דע בקונ "היתוספוק

 לש תינשקע תורגתסהב .םלוכ לע םייחב םינבה ןולכש טויסו היטויס לכ

 שי ,תודידבה תורקנב םתורפחתהב ,(םש ותואב הפיה הליבונב) "םינקזה,

 "תחנ ילב םלוע, לע שואי רחאלש רותיוה ןמו תעזעזמה היצנגיזרה ןמ

 עוטנ ןליא לארשיב תיב. םינפל .םיראשנ םהו ותוא םיבזוע םיריעצש

 ,הלהב ...רבוע חור ינפל ףדרנ ץומ וישכע .וננרי וב םירפצו םיבורמ ויפנעש

 אופק ראשנ -- רגתסמ הז רוד לש םהייח חרוא לכו "םרזפתו םאשת הפוס

 ךלוה בבוסו,, .םהילופיקב םתוא וניפצהו ונביא תורוד תובכש וליאכ ,רמושמו

 וז לבא ,תלדה לא ףחדנ ,תיבה לע בבוס ךלוה ,םיננוקמ םילילחבכ חורה

 עוקבל שקבמ :ביבס הזוזמה תפשבש דבל תרוגחב הביבס לע בטיה המותס

 ."םהיתוביבס לכ לע ץוחבמ הפי םיחיוטמ ולא לבא ,תונולחבש קדסב

 הרעס לש העש התואב ,םינקזל ,םהל המדנ. -- הנקיזה לש וז תוננאשב

 תובישנל ןקיר ראשנ ,והובו והותל רבכ רזח םלועה לכש ,ץוחבש היבוברעו

 הטילפה תיראשכ ןנאשה םנועמ רתסב ןיידע םיבשוי םדבל םה קרו ,חורה

 תוילאכאירטאפה לש תיתונמא וז תוילמיסב -- "..םהמע (ןוביבס) לידיירדו

 תידוהי תוימויק ,תילכתה רסוח זמרנ םידוהי לש תורוד הפפאש תושידאהו

 .המוגע תירוטסיה הסריגב
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 םימוטאה תוריקל דעבמ "הוקתה, תריש תצרפתמ וז הליבונב רבכ לבא
 רעונה ותוא .הכונחה גח תא גגוחה םינקזה תונכשבש רעונה והז .םישידאהו
 ריש תא הרש איהו ןורתפ הב ןיא ךרד אלל הריגה יכ ןיבהל ליחתמה

 ןטסינייצ ,טא., םטוח תטמיקב וז הריש בשייל עדוי ןקזה םנמא ."הוקתה.
 ידיב הלע אלש םשכ ,אוה שואי רחאלש הז לוטיב םג לבא "!אל ותו םש

 אוה לאיתוקי .הצרא תולעל ותטלחהמ לאיתוקי תא אינהל חכופמה ינונחה

 רפכה ןמ ושרוגש ,וירוהמ םתיתנש ריעצ .שדחה ךילהתב חתופה אוה
 ךילי ,תורודה תרשרשב לביט לש יקוחה ושרוי והנה ,םתמדאמ ולשונו

 תינפומ ומע ,תדלומ-תאפל המכו תונחב לחוב ,הילא עגעגתמו המדאה

 לאיתוקי םע .הילעל -- הלש ירוטסהה ץורעה לא תיטנרגימאה היכיטסה
 -- הרייעה תא ליצי אל וירחא שחרתיש המ לכ .הרייעה תשרפ תמתחנ

 קר ראשי .טלחומ ןוילכמ ידוהיה בשומה םוחתבש -- תיאלקחה וז וליפא

 שיגרהל ילבמ ,ןוסלגרב ןכ ירחא תאז השעש יפכ התעיקש דוהמ תואתשהל
 .ןויצןב .ש ליבשב המתחנ םג איה ךליאו ןאכמ .ןאכ תעקוש המלש המוא יכ

 תואיצמה םע הרשש ירחא קרו .ןויצ-ןב .ש םג הלוע לאיתוקי םע דחי
 ותרוכמ ותרייע תא שדחמ אוה האור הווהתמהו השדחה תילארשיצראה
 .הלוגה לע ויתוריצי תא םג שדחמ הלעמ אוה זאו הפונמו הלולצ היארב
 ןהיניבמ .הלודג הדרח התאו הלודג הבהא הלוע תורופאה תורושה ןיבמ
 רסוחבו םמויק ןוגיב ,םתוטשפב שפנ יבוש םיפונ ,םימצע ,תויומד ונל םיפקשנ
 .ןמאנה םררושמ םשאר לע ןיחבהש םירוסיהו לבסה תרטעב ,םתילכת



 יניתרב .א י,ק

 לשממה גראבנייטש רזעילא

 (ותומל הנש םישולש)|

 א

 םלוע ,םלוע ימיכ ילוא םה וימיש ,םלועב םייק דחא יתורפס גוס
 אלא תורפסה םי לש ןוילעה וחטש לע הלוע וניא תאז םעו ,ןבומכ ,תוברתה

 ךשמתמה ןמזל החכיש לש היכבנב ללוצ אוה רחאו ,הדיקפל הדיקפמ

 גוסה והירה -- ורהזב ץנצנמו בוש עיפומ אוהש דע ,םינשב תואמל םיקרפל

 ,לשמה תרוצב רקיעב ,הז גוס הרחתמ תוקיתעה תניחבמש ןכתיי .יטקאדידה

 לע וא הדיעמ ותעפוהש ןכתיי ;המודקה הקיפאב ,םעה"ירופיסב ,היגולותימב
 .םיינחורו םייתרבח ,םיכרע יונישו תוכרעמ דודיש לע וא ,הילותיחב תורפס

 גוס ,םינפ לכ לע ;םדובעישב םימעמ ואצומ לשמהש ותעשב עבק ריטלוו

 -לשמש אוה אלפ םולכ .יהשלכ תושדחתהל הייוול-ןב בורל שמשמ הז

 הרקמ םולכ !םירפסהירפסב ורכזוהש תומודקה תורוצה ןמ אוה ינומדקה
 םיירמוהה תונונמיההו תינוויה הידגארטה תוחתפתה םע דבב דבש אוה

 לש תיעבט תובלתשה תאז התיה אל םולכ !סופוסיא ילשמ םג ורבחתנ

 סויליגריו לש וז ,תיניטאלה תיתורפסה הריציה תכרעמב סורדפ ילשמ

 ושוטיל לביק אל םולכ ,יטירקסנאסה ידוהה לשמהו !סויווילו סויצארוהו
 סופאה לש תיפוסה ותכירע םע תחא הנועבו תעב ותכירעו
 "? הטאראהבאחאמ,

 הוולמ התיהש ,ונלצא הלכשהה תורפס לע אלפתהל ןיאש רמוחו לק

 -תדרמתמ העונתכ הלכשהב החנוהש האידיאה םצע .םילשממ תעפוהב

 יפוא האשנש ןיבו .תיטקאדיד הריצי לש חרכה הירחא הררג ,תשדחמ

 דחוימ םעט הספיטש איה ירה ,הירוטסיהה התיה התלחנש ןיבו יריטאס
 .רפוסה ןמ תדחוימ השירדו ארוקה לצא

 תורפסב הרשעיעשתה האמב וניח דביא יטקאדידה גוסהש עודיב
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 ורגיפש םימעה תויורפסב ותוא םיאצומ ונא תאז םעו ,הפוריא-ברעמ

 האמב אלא תפומ"ירפוסל ועיגה אלו ,היסור ןוגכ ,תויסאלק תוריצי לישבהל

 רחאל .,ההובג תונמא תגרדל לשמה ןלצא עיגה זא ;:הרשע-עשתה

 םירצוי תוטועמ תוצרא םג .ןמזמ הז גוס לש ורהז הבכ הפוריא-ברעמבש

 ונמ ,לקשמ ילעב םירפוס ודימעהו וררועתנשמ ,ןקלבה תוצרא ןוגכ ,םילודג
 .םילשמ יבתוכ םג םהיניב

 םצע םג .תיסחי םיטעמ ויה םלועה תורפסב םש"ילעב םילשממ ,םרב

 םינדיעב התנתשנ איהו ,הניעב הדמע אל יתורפס גוסכ לשמה ןמ השירדה

 היה הז ןודינב ךרע הנישו תולובג ץרפש ןושארה :ןל אמייק .םינוש

 לאו בצקה לא ,ירישה לשמה לא הנפש םושמ קר אל ,ןושאר .ןיטנופאל

 אוה רסומה אלש ,אדירג יטקאדידה דצב קפתסה אלש םושמ אלא ,הזירחה

 לכשהה-רסוממ דבוכה תדוקנ תא ריבעה אוה יכ -- ותוא ךירדהש רקיעב
 תא ומצע ןיטנופאל ספות דציכ הנה .המארדה לא ,רואיתה לא ,רופיסה לא
 ."ולוכ םלועה איה התמבש ,תונוש תוכרעמ האמב המארד. :לשמה

 קפתסמ אוה .וילשמל ירוקמ רמוח ירחא טוהל ןיטנופאל ןיא ,ךכ םאו
 תיתפרצה הריציה ,"לעושה ןאמור,ב אצמש הזב ,סופוסיא ול קפיסש הזב
 -- ןוכנ רתוי ,ולשמ ךרדב לכה תא רפסמ אוהש אלא ,תינומלאה תיממעה
 קחשמב ,תיתפרצ הקיטסירטקאראכב ,תיתפרצ חורב לכהו ,םייבמ ,גיצמ אוה
 .יתפרצ

 םגרית יכ תושרופמ עידוהו שוב אלש ,יסורה בולירק וירחא קיזחה"הרחה
 ינבמ םיטעמ אל םיררוע ואצמנ יכ דע ,ןיטנופאל ילשממ רכינ קלח טושפ
 ונורשכ תוירוקמב קפס וליטהש ,םיכמסומ םירקבמ םהיניב ,בולירק לש ורוד
 םניא בולירק ימוגרת יכ חיכוהו יקסבוקו'ז םק זאו ,יסורה לשממה לש
 תמאלה ,רושימל רושיממ םייח יקרפ תרבעה אלא ,תיתפרצמ הקתעה
 .ןהיתולועפו תויומד

 רגניטא המלש לש םכישממ היהש ,ונלש גראבנייטש רזעילא ,אטישפ
 ,(*רעיבו ריעב, לש הז) גרבנייטש הדוהי לשו גילי לש ,הל'יכדרמ לשו
 לשמה תוהמ תא םתסיפת םצעב ,בולירקו ןיטנופאל םה םייתימאה ויתובר
 ןמ הנהנ גראבנייטש רזעילא ןיא ,ויתוברכ אלש ,םרב .תיתורפס הריציכ
 ףבוחל .פ ירבד ןאכ ריכזהל יואר) ירופיסה לשמה הדשבש רקפהה
 ג'לי לע ורבדב ,253 'ע ,/ב רפס ,"השדחה תירבעה תורפסה תודלות,ב
 לכ ; ("תירוקמו השדח תוקוחר םיתיעל קר איה ללכב הלובאפה, : לשממה
 רופיס תניחבמ םג םיירוקמ םה ,עירכמה םבור םינפ לכ לע וא ,וילשמ
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 ,וז הניחבמ .ומצע גראבנייטש רזעילא לש ונוימד לדוגכ לכה ,השעמה

 תורפסב אל קהבומ ןשדחכ ותוארל אופיא שי ,תורחא תובר תוניחבמכ

 .ולוכ ימלועה לשמה חטשב אלא ,דבלב לארשי

- 
= 

 ו "תויומדה, תניחבמ לשמה תרגסמ תא ביחרהש אוה ןיטנופאל .ןכא
 םייקש המ לכ אלא ,תופועו תויח תחיש אלו ,גוהנכ ,םילעושדילשמ אל

 ,ימוימוי שומישמ םילכ .ןיטולחל רדגה תא ץרפו גראבנייטש אב .םלועב

 לשמב "קחשל, םייושע ,םיטשפומ םיגשומ וליפאו ,רצחה ןמו תיבה ןמ

 לש ןותיק גופסל היושע איהו ,הלשמ םייח הל שי תבגמה .יגראבנייטשה

 .:(*164 'ע ,/א ךרכ ,תבגמה ,"ךעטנאה רעד,) החופיק לע חנאיהלו געל

 לאמא טגיל לווירב א ןיא :טרעה ריא ןוא. ,ןכסמכ חנומ לוב אלל בתכמ

 *סטראנעגפא ןא ןוא סטרעטיבראפ א לאמטפא / ,ץראה ךעלשטנעמ א

 ,בתכמב ,וב ךביו שי :וניזאה, :ןמכייר לש ומוגרתב .(173 'ע ,םש)

 "םיינא, שבולה יארה הנהו .(159 'ע) ."םד"בזו עוצפ ,רמ / ,םדא"בבל

 ומצע אוה יכ -- דחא לכו ינומלאו ינולפ אוהש יארה ;"םיינא, טשופו

 ןיגפהל תעדויה הטחממה ,אמגודל ,וא ,(176 'ע ,/א ךרכ) שיא םוש וניא
 .(186 'ע ,םש) הוואג תעפוש איה ירה ךכבו ,התווינע

 לש םתושנאתה לא ההימתב םימעפל סחייתמ ומצע גראבנייטש

 הממו ויניע ומב הארש הממ םלעתהל לוכי אוה ןיא ןכ-יפדלע"ףאו ,םיממוד

 : תוריק ,"טנעוו. ולשמ תא ליחתמ אוה ךכו -- וינזא ומב עמשש

 ? עלעל עמוטש א ,טנאוו א -- סאוו ךיז טכאד

 ,האנש ןייק טשינ ,עביל ןייק טשינ

 .עלעה ןעגנונעפאה ןייק טשינ

 ? ןליוו א ןא ןוא רעגאב ןא

 ,'ב ךרכו ,1949 סרייא-סונאוב ,'א ךרכ תרודהמ יפל ןה רוקמה ןמ תואבומה (*

 רזעילא ילשמ, רפסב וסנוכ ןמכייר היננח לש וימוגרת :1956 ביבא-לת

 םיחוקל םלוכ ,םילשמ 110 ליכמה ,ד"ישת א"ת ,יקסרבט ,נ תאצוה ,"גראבנייטש

 רצלמ ןושמש י"ע םימגרותמה םילשמה תשלש .גראבנייטש ילשמ לש 'א ךרכמ

 ,ז"טשת םילשורי ,קילאיב דסומ תאצוה ,"תורהנ לע, ולש היגולותנאב םילולכ

 .ב ,א .ק -- ,יאזורפ םוגרת ידידלע ומגרות תואבומה ראש
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 !ןיליפת יד אב ןרעווש ןעק ךיא -- תועט א ,ןיינ

 ,ןעייטראפ וצ ךיז ביל טאה טנאוו א ,זיא תמא

 -- ןעיירש לאז טנאוו ןופ ןייטש א ,ךיז ןפערט ןעק יוזא ךאד

 .ןענייל ןעמ ןעק רעכיב ןיא ןוא ןלייצרעד טייל

 ,ןענייוו ןיוש לאמא טרעהעג טנעוו ריפ ןיילא ךיא

 ,טנעוו יד ,ייז ןלאפאב ,רימ ךיז טכאד ,קשח ענדאמ א לייוו

 ,טנעקעג טשינ ןוא ,ןיילא ךיז ןפראוווצמוא

 - טשינ ליוו ,אי ליוו -- לייוו

 ,ןר'יודאב ןוא ןעזוצ ןוא ןייטש ייז טזומעג
 .ןריובעג ייז תודוס עדליוו ןוא ליורג וצ סאוו

 ,ןליפ ןוא ןעז ,ןרעה ןעק טנאוו א זא טשינ טסייוו רעוו ןוא

 1 ןליפש טשינ ןיוש עביל א ךיוא יז לאז עשזדסאווראפ ונ

 (174 'ע ,'א ךרכ)

 זרָמח לָש שוג !םֶלַג ויִניִצָּב לָתַפ והמ

 זרָמא אל .ןיצְר אל ,ול הָאְנְש אל ,ול הָּכַח אל

 ריִּכַמ ףְניִא !חּועָס וז

 !ריִקַה לָט עַבָטַה תֶא

 -- קֶתֶשֶמַּכ הָאְרִנְו אוה םיִלָּכַה לֶא אָּבְחֶנ .ןַפ

 .קְַנִּפ ריִקַמ םיִּתָעְל ןֶבָא םַג יִּכ ּונְצַדָי ףא

 ,רֶדָמ לָש תוריק ּוכָּב ףיִא יִּתָעַמֶש יִנְזָא ומָּב םַ

 :רֶדְקְו הָפְוְז תיאָרַּמְמ ַחירְבְל ןוצְר יִזּוחַא

 ,טָתְרֶּבלַע וא םֶניִצְרַמ ;יִכְּבַה הָיָה אְוֶשְל דא

 ,סֶכוהְּבְש תודופל םָה םיִרָצ תיֶהְל םיִבָיַח

 ז םיִלָתְּכִל םיִנְזָאָט טָדוִי וניִא יִמּ ,ּונ

 :םיִלָאְישַה ּולָאְשַי קֶדְצְּב יִרָה ,ָּכ םַאְו

 -- שיִּגְרַהְלּו תואְרַלְו עומְשַל ריִקַה לוכָי םַא

 ז שיא ֶרֶרְּכ בּוהָאְל רָש5ַ ול ןיִאְס רַמָא יִמ

 (167 'מע ,ןמכייר היננח לש ומוגרת)
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 תולגלגתמ ןהשכ ,תויבח יתש םסרופמה ולשמב בבוד בולירק רבכ

 ,ףתרפב ןיידע תודמוע ןה גראבנייטש לצא ;:הקיר וזו האילמ וז ,ךרדב

 טכאמ ןייוו, :בייחמ לכשה ירה יכ .ןהיפב םילמ םשה אוה ןייהש אלא

 ןביג טשינ לאז עשז"סאווראפ ,ונ / ,ךעלסעג עטיוט וליפא קידוועדער
 לגוסמ ןחלושה םג ירה ,ךכ םאו ; (269 'ע 'א ךרכ) "? ךעלסעפ יד רע ןושל
 ךרכ ,ןשקמה ןחלושה ,"תוישק טגערפ סאוו שיט רעד,) תוישוקב ריטמהל
 תירכ םע חוכיווב עוקשל איה היושעש יאדוו יאדו ישמה תירכו ,(59 'ע ,'א

 -תחא-לעו ,(25 'ע ,'ב ךרכ) "זנטעש, לשמב ונא םיאורש יפכ ,רמצ לש
 םילוכי ,רפסה לש וירפסמ תחתמ םילפונה ,רעיש ילתלתש המכו"המכ

 שוקמ לכב תוכזלו ץראל ץראמ םידודנ לע םולחלו ןנחתהלו קנפתהל
 ,"ןקאל, לשמב ונארקש יפכ ,תבהואו תנמאנ ,הכר די לש םימח םיפוטילל
 חיטהלו קועצל הריפת-תנוכמ עדת אל עודמו ,(31 'ע ,'ב ךרכ) םילתלת
 התקעצ לוק תאו 1 ריקה לע הלוממ יולתה ןועש יפלכ החכותו םיפודיג ירבד
 ךכו ,(33 'ע ,םש) "ןישאמיינ יד ןוא רעגייז רעד, לשמב ונא םיעמוש ירה
 יצ, :(111 'ע ,ב ךרכ) תואסכ לש תיטסטורגה םתחישל םיניזאמ ונא
 יד טדערעצ ךיז תולעפתה טימ / -- ךעלקנערק הלילח יצ ,סאד טנוזעג
 ,לחומ ךימ טייז ,ןגעוו ,רעביא ךייא טעב ךיא לאמ טנזיוט ,ןגעוו / ךעלקנעב
 -- תוינלוחל ,הלילח ,ילואו ,אוה תואירבל ןמיס ילוא) "קלח"רעטנוא ןגעוו
 ,םימעפ ףלא םכתחילס שקבא ,לע תולעפתה ךותמ החישב וצרפ תואסכה
 .(הליחמב ,רוחאה לע

 הלא ןוגכ םירבד םהיניב םיפילחמ הלענהו שובל ישימשת םג
 וא (34 'ע ,םש) םייפגמהו הטופאקה ,"לוויטש יד ןוא עטאפאק יד, לשמבש
 םיברה ,(131 'ע ,םש) האלולהו רותפכה ,"עקלעטעפ יד ןוא לפענק סאד,
 עמ ןוא ,ךיז םורא טמענ עמ ןוא, :םיסייפתמ רבד לש ופוסבו םהיניב

 יד ןיא סרעטכיד יד אב ןבירשעג טייטש עס יוו / ,רעדיוו ךיז טזדלאה

 ירישב בותככ ,הז לש וראווצ לע הז םילפונו םיקבחתמ בושו) "רעדיל
 .(םיררושמה

 גראבנייטש עיגמשכ בחרנ רכ הל תאצומ םיאשונ לש וז הבחרה

 .תויתואלו (250 'ע ,'א ךרכ) האירקה"ןמיסו הלאשה"ןמיס ,קוספ"ינמיסל

 תרזעב ספיטש ,קריחה לש והרקממ יגראבנייטשה לשמל יעבט רתוי ךל המ

 םזרבו ,םלוחל השענו ו"יו יבג לע הלעו (ףרפרשכ והומכש) ת"יחה

 רעד,) הנותחתה הגרדבש תודוקנה-תועונתה לכב לכתסמ אוה ותונתוואג
 .(246 'ע ,'א ךרכ ,סחוימה ,"סחוימ
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 -תויח ןיבו תיב"תויח ןיב ,תויחה תא חנוז גראבנייטש ןיא תאז םע

 סָאד ןוא למעק סָאד, לשמה תא אניארקנ .אוה ןשדח ןאכ םג ,םרב .רעי

 .עודיכ ,אוה תרטוטח לעב למגה ; (57 'ע ,'ב ךרכ) רומחהו למגה ,"לזייא

 האי ,ךכש ןוויכו .ולשמ ול תרטוטח ,רקוח לכש עדוי גראבנייטש לבא

 וא סופוסיא לש וזמ הלודג ותרטוטח ןיא יכו :ףוסוליפ תויהל למגל ול

 ירחא וישופיחבו ותולכתסהב אוה גילפמ ,ןכא ?ואסידמ םכחה לשמ

 לוטיבב סחייתמ רומחהש אלא .ובש ףוסוליפה תרכהמ הנהנו "ינא,ה

 המהב א / ,טכאד רימ זיא סאד ..טרעהעג !אהא !ףאזאליפ, :וז הגרדל

 א טעכיוא ךיא ןיב / ףוס לכ ףוס ..קסע ןא ..עב / .טכארט יז סאוו

 ,ינמוד ,הז ירה ...יתעמש ,אהא 1 ףוסוליפ) "!ףאזאליפ א ךיוא ...המהב

 ..המהב ינא םג ףוס-לכ"ףוס ...לודג רבד ...אלימ ...תבשוח איהש המהב

 .(ףוסוליפ ןכ םג

 ךכל ןמיס הז ןיא םולכ .בלכב שמתשהל גראבנייטש הברמ ךדוחיב

 לכ לע ,רידתה תא ,בורקה תא הנושארו שארב האר גראבנייטשש

 תוינושל תולאשהל רוקמ דימתמו זאמ שמישש הז תא !וילמסו וינמיס
 ? םעה יפב

 ג

 םג היתותוא הנתנש איה ,םינומה לש םכות-ךות לא וז הבריק
 םצמטצמ וניא הז יווה .ידוהיה יווהב גראבנייטש רזעילא לש התוירועמב
 בסומ אלא ,לבוקמה ןבומב ילנויגר אוה ןיא ,תיבאראסיבה הביבסה ייחב
 יווהמ תוחוקלה תונומתה .טעמכ הפוריא-חרזמ לכ לש תודהיה ייח לע
 -ועונתב ,ןתוליעפב תונייטצמ ןה יכ, האופקה תויטאטסה ןמ םהב ןיא הז

 ,ידוהיה יפואה ,ידוהיה בושיה ןויבצב -- לכהו ,םינושה ןהיבצקב ,ןהית

 יכרדמו םילגרהמ ,ידוהי ךונחמ תועבונה תויצאיצוסאה ,תידוהיה הסיפתה

 ךשפא-יאו תורוד ךשמ ולכעתנש םיגשוממו םיחנוממ ,םיידוהי הבשחמ
 .השבגתנש יפכ תידוהיה תושיה לכ ןיבו םהיניב דירפהל היה

 ,דבלב וז אלו ;ץרחיזאל בר ,ראשה ןיב ,יורק יגראבנייטשה בלכה

 טסייבראפ רע / !בלכ א סאד לֶאמנייא. :וילע רפסל עדוי לשממהש אלא

 לש ומוגרתב :(77 'ע ,/א ךרכ) "בלח טימ עלעטרעוו-שדוק"ןושל א

 הלותחה .(60 ") ,!בלחב םיקוספ לבתמ / !בלכ והז ךא, :ןמכייר
 ,"רשיה בק, תאו "הניארו הניאצ,ה תא הפילעב תעדוי תיגראבנייטשה
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 בלכהו הלותחה ,"טנוה רעד ןוא ץאק יד, לשמב םיעמוש ונאש יפכ
 ןסעגעגסיוא עדייב, -- םייגראבנייטשה םירבכעה גוז ;(80 'ע ,/'א ךרכ)

 ,(130 'ע ,א ךרכ) "ופאמ בר ןופ 'ןויצ-תבהא' ןפיוא ךעלדנייצ יד ךיז

 -תבהא' ופאמ לש ורפס ומסרכ / ןוראב דחיב םה, :ןמכייר לש ומוגרתב
 ןמ ,גראבנייטש לש קחשי-תמבל ןמדזמ םא שותיו .(120 'ע) "'ןויצ
 רפוסמ וילעש שותיה אוה ,סוטיט לש ושותי אלא רחא אל היהיש ןידה

 .םינש עבש וחומב רקינו סוטיט לש ומטוחל סנכנ יכ תידומלתה הדגאב

 לצא תוחיכשה ןמ תיב-תמהב יגראבנייטשה רומחה ןיא ךכל המודב

 אלא ,םוטמט ,לבס חוכ ,תושקיע : תומסרופמה ויתודימ םע, םלועה תומוא

 ,םעלב לש ורומח לעו ריאי ןב סחניפ לש ורומח לע ,וסוחי לע אוה עדוי
 תא האר) תידרפסה הרבהב שדוקה ןושלב היה רבדמ יכ קפס ןיאש

 אלפי אל ,ךכש ןוויכו .(143 'ע /א ךרכ ,םירומח ינש ,"ךעלזייא ייווצ,,

 "חישמ לש רפוש, לשמב בותככ ,רפוש לוק עמשי ףא הז ןוגכ רומח יכ

 -רפוש לזייא סאד טרעהרעד טייצ-לולא לאמנייא, :(28 'ע ,'ב ךרכ)

 לש ומוגרתב "חישמ לש רפוש :טרעטיצרעד סטרעוו סע ןוא / ןזאלב

 אוה דימו / ערות רפוש רומחה עמוש לולאב םעפ, :רצלמ ןושמש
 .(416 'ץ ,"תורהנ לע,) "חישמה לש ורפוש אוה הז / :עזעדזמ

 רפוסש יפכ ,לדה "הנושל. רצואב קפתסהל שי םולכ .היקוקה הנה

 גראבנייטש רזעילא ! תונוש תוצראב םימע לש תוישעמ ירופיסב רשוהו
 םע לכבש ,וז היקוקש אלא ,דבלב וז אלו ;ינושלה הרצוא ביחרמ

 לשמב ירה ,םיעוגעג-תובצעו םיאכנ הינויגהב ררועל איה תעדוי ןושלו
 ונינפל גראבנייטש רזעילא הגיצמ (74 'ע ,ב ךרכ) "רקיע רעד.
 לוק המירמ איהו ,שטעתנש בובז לע תזגרתמה ,רעיה "תפשכמ,כ

 בותככ ,'ש"דע ך"צד' תוחירצ וילע הפיסומ אלא ,דבלב וקוקב אל החווצ
 ול תלחאמ ,היקוקה ,איהש ,םיירצמ תוכמ ןומיסל חספ לש הדגהב
 .ןדרטה בובזל

 ,תוירכ ןיב םידברמ יבג לע םונמנב קנפתמה הז ונניא ונעדוימ בלכה

 ,אוה תוצוח-בלכ אלא ,רדעה רמוש לש דבוכמ דיקפת אלממה הז אלו
 ךכ .וירחא ףדור הדרימהשכ ,םשמ חורבלו חבטמ ךותל קומחל עדויה
 גראבנייטש רזעילאו ,(182 'ע ,/ב ךרכ) תוכמ ,"שטעפ, לשמב רפוסמ

 ,רע זיא ונ ,זיא רע סאוו ,בלכ רעד ,רע, :ךכ בלכה לש ונקויד טטרשמ

 ,רזממ א טרָאפ רעבא / ,רהזנ ןייק טינ םיתינעת ףיוא ,בונגת אל ףיוא /

 אלא ,תוינעתבו בונגת-אלב רהזנ וניאש ,בלכה ,אוה) "!ןבירטעגכרוד
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 ףד לע רפסל אב אוהשכ ,ךכל המודב .(חקיפ רזממ תאז לכב אוהש

 -- האבסמל םעפל םעפמ בנגתמ אוהש לע ,טעה םע הינורטב אבה ריינ

 המגוד ול אצומ גראבנייטש ןיא ,ריינה תא ,ותוא ךלכלמ ךכ-רחאו התוידל

 אוהו ,וינומדק ילודגב זחאנה ידוהיה ונוימד םלועל הגלפהב אלא האנ

 א טביירש / לוריבג ןב המלש, :(85 'ע /ב ךרכ) ךכ לשמה תא חתופ

 / 6לרינש א ףיוא לרעפ טעיליצ) / לריפאפ סייוו א ףיוא לריש ןדליג

 ,ןיינ / ?ןעד סָאוו ,ןייז ךעלקילג לריפאפ סאד ךֶַאד טפראדאב טלָאוו

 / !ןעק ,סע טגאז ,רוכיש א סאוו -- / :ןעפ רעד ףיוא ךיז טגָאלק רָאג

 ןוא / ןיהא לֶאמעלא ךיז ןיירא טפאכ / ,לקנעש א טייוו טינ אד ךיז טאה

 ריש בתוכ לוריבג ןב המלש) ."ןילפ וצ רימ וצ ךיילג אלמ ןטרָאד ןופ

 ןמ ירהו .(!תזורחמל זרוח אוה םינינפ) ןבל ריינ יבג לע בהז לש ןטק

 טעה לע לבוק ריינה ,ךפהל ;אל !ןכ אל .הצורמ היהי ריינהש אוה ןידה

 אוהו ,האבסמ קוחר אל ןאכ ול שי !וישעמב רוכיש עיגמ ןכיה דע :רמואו

 .( יותש אוהו ופועמב םשמ ילא רזוחו םעפ לכ םשל בנגתמ

 -ירקב ףכ םיפוקה םיאחומ גראבנייטש לצא :תויחה םלועל רוזחנ םאו

 -לע תושרפתמהו םיטויפה ןושלמ ונל תועודיה "ס"עפצ !ק"רשת, תוא

 ונל עודיה ,"חגנש רוש, יורק רפה "!דדיה ,דדיה,ב ומצע רבחמה ידי

 /ףא ךיראמ, אוה ליפה וליאו ,(78 'ע ,/'ב ךרכ ,"ןברק רעד,) "רדח,ה ןמ

 -תרקעו ,(117 ,'ע ,'א ךרכ ,םכחה בודה ,"רעב רעגולק רעד,) "רוזחמ,בש

 יד ןיא ןדָאביג סייה, התויה לשב הל המרגנ התונחתר ,תינסעכ תיב

 שיצעק,) הירבט-ימחב הלבטש םושמ רמולכ ,"הירבט ןופ ןרעסאוו
 .(114 ,'א ךרכ ,תילותח הלמח ,"ליפעגטימ

 יישר" ןוגכ ,ינדמל ידוהי עקר לע םימוקר םלוכ-לכ םילשמהש שיו
 ןואגהו ןועשה ,"ןואג רענליוו רעד ןוא רעגייז רעד, וא (209 'ע ,םש)
 "תויתוא, םילשמה תרדיס לכ המכו"המכ-תחא"לעו ,(220 'ע ,םש) הנליוומ
 ."תומיכחמ תויתוא, : ירבע אוה םהלש וטומה וליפאש ,(259 -- 244 'ע ,םש)

 ראשנ תאז םעו ,ןוימדדלעב הנושארו שארב אוה גראבנייטש רזעילא
 היתופוקת לע תודהיה ינייעממ תוינושלה תויצאיצוסאה םוחתב בורל אוה
 ,תירבעמ םה םימוגרת םצעבש ,תולאשהו םייומידו םיבינ ול שי .תונושה
 שח אוה :איה הלופכ ארוקה תאנהש ךכ ידכ דע םתוא לכעמ אוה םלוא
 : תומגוד המכ איבא .דחאכ יומסה הרוקמ םעטבו המצעלשכ הנומתה םעטב

 םיזורחב חתופ (145 'ע ,'א ךרכ) ,זגורב"גגה ,"ךאד רעזגורב רעד, לשמה

 ןופ לכעד ןטימ רעבא /  הרז הדובע זיא ,ךאד רימ ןסייוו סעכ, :הלא



 15 גראבנייטש רזעילא

 ןייז ןופ שזא ךיור א טייג עס ,ייב / -- הרצ א עלעוייה סהמלש בר

 -- סעכ ,ונל עודיכ, :ןמכייר לש ומוגרתב) ".ןעמיוק םענופ / ,זאנ

 יזוש ,גגה ,אוה / :הרצה יהוז הכימ לש ותיב גגב ךא / ,הרז הדובע

 ".הבוראה -- ופאמ הצוחה אצוי ןשעש / ,הבר ךכזלכ ותזגור ;סעכב

 ,ל"זח ירבדמ ונל עודי הרז הדובעל המודה סעכה ןיינע ,רורב .(101 ,'ע)

 הלועה ןשעב יינומת ןוקית הל האצמ איה ףא גגה לש ונורח תמצע לבא

 .ופאב ןשע הלע :יכ"נתה רויצה ךרד לע ,ותבוראמ

 ךרכ) "רעגייז רעד ןוא גָאטטסבראה רעד, לשמב :הינש המגוד הנה

 !ותנעט יהמו .ןועשה םע הינורטב אבש ויתס םוי לע רפוסמ (146 'ע ,'א

 ,ונייחב דחא םוי אל לטק ךכבו קספה ילב ויתועש הנומ ןועשהש לע --

 ןיאמו ."טלוש טשינ ךַאד הכרב יד זיא ןטלייצעג ןיא, יכ ונל עודי ירהש

 אל היוצמ הכרבה ןיא, :ב"ע /ח ,תינעת תכסמב רומאה ןמ !ונל עודי

 ןמ יומסה רבדב אלא ,יונמה רבדב אלו דודמה רבדב אלו לוקשה רבדב

 ידמ לתוי ;המצע ישעממ הצורמ הניא הנחטה :תפסונ המגוד ."ןיעה
 השוע איה !הז לגרה ןקתל ךיא .(154 'ע ,םש ,"לימ יד,) איה תנחוט

 ךעלמירפס טעייק) / זיומ עטלא ןא טגאזעג לאמא רימ, :אבה לוקישה תא
 ךיא !סָאוו זיא ,וט .'עבט עטיווצ .א זיא תוליגר א' / : (זיוה סנכש ןיא

 רעזדנוא ,לחומ טייז ,טגערפ / .ןרעדנע טעכיוא ןעמ ןעק עבט א זא / ןכער
 ןסייהעג טָאה'ז / ,עבט עסואימ א טאהעג טָאה 'ר / :ןרעדנעס רענלימ

 ומוגרתב ;"'זדלאה ןפיוא ןייטשלימ ןיימ ,יז ןפורעג רע / -- עבש"הרש

 םעט"לש"םירפס םסריכש) / ןקז דחא רבכעמ םעפ יתעמש, :ןמכייר לש

 ירה םלואו / .'עבטל הנשימ איה / עבק לש תוליגר' : (ןכשה לש ותיבב
 ךלמ בר לש והיפמ דומלל ולכות תאז / !ןכ אל ,רשפא תונשל עבט םג

 םשב ער עבט ול היה יכ / ,הלאה םירבדב ןויסני-לעב רבכ אוה / !ןחוטה

 .(141 'ע) "'ראווצ-לע"םייחר ,םש רבכמ הז הל ארק אוה / .הלייב"הרש
 ,"וראווצ לע םייחיר, םגו "עבט השענ לגרה, םג ונינפל ירה ,ןכ םא
 תלכלכ לש השק לועב ןותנ והירהו יושנש ימ לש ידומלתה רויצה אוהש
 .תיבה

 הטחממה ,"זאנ יד ןוא עליישטאפדזאנ יד, לשמה :ךכל המודב
 גנאל קידצ א טסיזמוא טשינ. :םיזורחב םייתסמ (190 'ע /'א ךרכ) ףאהו
 שיו "!ייברעד ןייז טשינ לָאז ךיא ןוא ןעמוק רע לאז' :ייפש א ןוטעג
 יתיי :רמא רשא הדגאבש קידצ ותואב רפוסמש המ לע תוכמתסה ןאכ
 תורצה ינפמ ,ותוארל הצור יניא ינא לבא ,חישמה אובי -- "הינימחא אלו
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 רפוסמה : (225 'ע ,םש) "םיתב"ילעב, לשמב וא .חישמה תובקעב תואבה
 החיש םהיניב םילהנמה ,םימטופמ םיריזח ינש ,םיתב-ילעב ינשב אוה

 .םיבלכל םיעיגמ םהש דע,לגעה לעו הרפה לע ,הסוסה לע ערה-ןושל לש

 ,ןכתיה :םהילכמ ונלש םיתבהיילעב ינש תא האיצומ ולא לש םתפצוח

 ארוקה ירהו "!למיה ןגעק הפצוח !וליפא ייז ןליב הנבל רעד ןגעק.
 אימש יפלכ וליפא הפצוח., תינומדקה תירבעה הרמימה תא ןאכ עמוש

 | "|ינהמ

 ,תרפרפחהו רשנה ,"ףרַאווליומ רעד ןוא רעלדַא רעד, לשמה הנהו
 הדגאה ןמ תוישעמ ירופיס לע יונב ולוכ לשמהש קר אל .(194 'ע ,םש)

 וליפאש אלא ,םיירבע םיפוריצו םילמ םטופמ ולוכו ךלמה המלש לע

 בלשמ אוה ,םיידיי םירואית ול אוצמל לקנב היה לוכי לשממהש םוקמב

 ייז ראפ ךיז טנפע, :דוחי-לעב ינושל עבטמ ול קצויו ירבעה דוסיה תא

 ."תלכת הלוכש תילט, ךרד לע ,"רעדניוו הלוכש טלעוו א ,טלעוו א

 שוחי אל (95 'ע ,'ב ךרכ) "לקייפ סָאד, לשמה תא םיארוקה ןמ ימו

 ?ימיליהתה "ףכ ואחמי תורהנ,ה תא "ןכייט ןלעוו ןעקסעילפ,ב

 םושמ םהב שיש ,םיירבע תומשב שמתשהל לשממה הברמ דוחיב

 -רוש לע רפוסמ (49 'ע ,'ב ךרכ) "ןומרח. לשמב .תונוכת ןויצו תוילמס
 התע-תעל סנרפתמ אוה ,חישמ לש ורפושב עקתייש דע רשא ,רבה
 ןאכו .ןומרח אוה אלה !םירהב בושחה אוה ימו .םירה ףלא לעש העריממ
 זיא סָאוו ןוא רעוו, :ולש תימיטניאה החישה ךרדב גראבנייטש ףיסומ
 יצ רינש ,ןוירש םיא טפור) ןומרח / .ןגאז טינ ךייא ךיא ףראד ,ןומרח
 טַא; / :ןויצ ןופ ךעלעגרעב יד טשטנעב סַאוו רעד זיא רע / (ןואיש
 ,טייק רעכיוה רעד ןופ זיא רע / %!החלצה ןוא הכרב ,עפש ןבעג לֶאְז
 דרוש םעד רע ןלאצ לאז סמ !ךייא טלעפעג ,ונ / .החפשמ רענעביוהעג
 ןומרח ,םכל רמול ךרוצ יל ןיא תאז ,הז ןומרח אוה המו ימ) "זורבה
 ןתי* :ןויצ יררה תא ךרבמה אוה ירה ,(ןואיש וא רינש ,ןוירש ול וארק)
 .הלענה החפשמהמ ,המרה תלשלשה ןמ ירה אוה %!החלצהו הכרב ,עפש 'ד
 ויחילש םה ימ -- רקיעהו .(!רבה"רושל סמ םלשי אוהש םכל הארנ יכו
 ירהו .םזג ,ליסח ,קלי ,הברא :םיצרה תעברא םה אלה !רבהירוש לש
 ,קליה לכא הבראה רתיו ,הבראה לכא םזגה רתי, :יומסה קוספה ונינפל

 תכמל י"שר שוריפב םג ורכזוהש ,(4 א לאוי) "ליסחה לכא קליח רתיו
 .שמוחבש הבראה

 ףתרמבש תויבחה :(269 'ע ,'א ךרכ) "תויבח, לשמה תא לוטינ
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 ךיפש, ארקיתש אוה ןידב ,תרעוס ,הבבוש ,תחא תנויבח .ןהיניב תוחחושמ

 ,שרח תחחושמ ,םיקקוזמה תונייהמ ,ףירח ןיי האילמ תיבח וליאו ,"ךתמח
 התמועל ."ונצמאת םויה, המש -- ךכ םאו ,םעטבו תופיקתב ,םוחב לבא

 ,רימ טביילג, :רעצב לובקלמ תקסופ הניא ץמוחכ ץומח ןיי םע תנויבח

 / ,קסע רעסואימ ןייא ץלא ,לבה לכה / -- ןסיורד רעד יא ,רעלעק רעד יא

 -לעב,ל דהכ םילועה םירבד "!טיונ יפ לע וצניהא טסייג ןוא רעהא טסמוק

 לשמה תחיתפב לשממה שמתשמ ןכ ."תמ התא ךחרכ לעבו יח התא ךחרכ
 ןהב שיש ,דבלב תורוש יתשב (60 'ע /ב ךרכ) םייחה ,"ןבעל סָאד,

 ,ןשקאל-תרות "!ןשקַָאל-תרות / ןיוש טקַָארב רעסעמ סאד ,אש. :לופכ ןח
 ,תירבעב שידיי תמחלה לש תמסרופמ תיממע הזארפאראפ המצעלשכ איהש
 ןיכסה תלועפל התוכימס לשב ,תפסונ תיינומת תועמשמ ןאכ תלבקמ
 .(םש האר) "ןורחא קסופכ אכמס רב,כ השוע איהש ,תוירטיא תצצקמה

 :(111 'ע ,/א ךרכ) "רוביג רעד, לשמב שגופ התא וז ןיעמ המחלה

 קידנכאמ / ,ךעלעמאפ לקיזמ סאד ךיז טעבנג עס ;סקופ רעד ראג םיצולפ.

 ןוא ןַאה רעד, לשמב וליאו "!ךלי קישטלוגנרתה הז" הכרב א

 לוגנרתהו ,רופצ-ןב קלב ידוהה לוגנרתה יורק (153 'ע ,םש) "קידניה רעד
 זמרו ידומלתה ארפקדרבל יוקיח :לופכ קחשמ ןאכ שיו .הרפכ רב --
 .לשמה ךשמהב בותככ ,רופיכ"םוי ברע "הרפכ,ל דעומה לוגנרתל

 ןייחשה ,"רעמיווש רעד, אוה גראבנייטש לש םיאלפנה םילשמה דחא
 רמוא ךכ) תלכאמבכ בלה תא עצופ ונממ עמתשמה חקלהש ,(105 'ע ,םש)
 דמעמ קיזחהל לקשה"לק העיה עדוי םייחה םיב :(ומצע לשממה םש
 .המוהת תדרוי לקשמה"תדבכ בהזה-תעבט וליאו ,םימה ינפ לע תוחשלו
 ו! םיקחרמ לויטל םתאצב םיינשה םיעיגמ וילאש ,הז םי אוה ןכיה ,םרב
 יהירה 1 בלה תא תעצופה תלכאמה יהמו .אקווד חלמה םיב ,רמוא יווה
 םג ךכב ירה .חלמה"םי תפשב העוקתה ,רסאנמלש ךלמה לש ותלכאמ
 .ויצחול ןיבל לארשי םע ןיבש לדבהל זמר

 רעביא ןקוק, : (174 ,'א ךרכ) תוריק ,"טנעוו, לשמב תיב לש ומינפ הנה
 קירעטיצ ךיז גיוא-רעטצנעפ ןיא לארטשנגראמירפ א / -- טנעוו ייווצ ךיז
 / ,עראטאק סאוו ןתח א ,ךאד עקצאצ א טנעווזחרזמ / :טנערבעצ
 רענליוו ,ם"יבלמ / ,עראיפעטנאמ השמ ,לצרעה -- סוחי ןיא טקנוטעגנייא
 ינש אנ"ואר הנה :ןמכייר לש ומוגרתב ;"פאק ןפיוא ןיליפת יד טימ ןואג

 ריק/ .המח-ינרק תוצוצינ -- קשח-לש"תוצירק םיפילחמ / הממדבש ,תוריק
 ,הנליוומ ןואג ,ם"יבלמ ןאכ :ירוטסיה סוחי-עבש ,אוה האנ ךרבא -- חרזמ
 .(167 'ע) *ירויפיטנומ ,לצרה
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 אוה זא םג לבא ,ולש יממעה ןוטה תא גראבנייטש הנשמ רשא שיו

 ולש לכשהה"רסומ הנה .ארוקה לש ובלל בורק-בורקש המל םינומא רמוש

 א טרעהעג ןוא,, : (280 'ע ,'א ךרכ) םודאה גרפה ,"ןאמ רעטיור רעד, לשמל

 עניימ וצ ייג ןוא לפעק"ןאמ א םענ , / :רימ יוזא טגאזעג סאד ,ךיא לוק

 ךייא באה ךיא / :רימ ינודא טגאז יוזא :ייז ןגאז טסלאז ןוא / ,רעמיורט

 לש ומוגרתב " !ןא ךייא טקוק ,רעמיורט עניימ / -- ןאמ א טקישעג

 -שאר תא ךל חק / !םדא-ןב ,:יל ארוק לוק לעממ םואתפ עמשאו, :ןמכייר

 / :ינודא יל רמא הכ :ץראה ימלוח רשבו / םלוע אולמב רובעו גרפה
 אל ונתאמ ימ .(265 'ע) "' !ימלוח ,הז אוה םכתפומ -- ,גרפ יתחלש םכילא

 אוה ףאש ,"טראוו עטצעל סאד,ב קילאיב לש ינוזחה ןוטה תא ןאכ ספת

 'ע ,'ב ךרכ) "םיכאלמ, לשמב ןכו ? לאקזחיו והימרי לש םלוק-תב יפל ךלוה

 .איבנ רעזדנוא / ,קילאיב ןמחנ (םייח) 'ר םעד ןיא ראג קידלוש, :(7

 / טאג רעייא ,ןדיי / :דוס א טקיופעגסיוא / קילאג ןראצ ןוא רעצ ןיא רע

 לע תוכמתסה םיאצומ ונא ןאכ ."טארקנאב זיא ,םכילעדאל ,דרוי א זיא

 / ,םכתומכ ינע םכיהולא.. :רמוא אוה ולש "הגירהה ריע,בש ,םעזה ררושמ

 םתקפדו םכרכש לע רחמ ואובת יכ / ,םכתומב רמוחו-לקו םכייחב אוה ינע
 "| יסכנמ יתדרי :וארו ואוב ,םכל החתפא / -- יתלד לע

 ד

 ךכ תוינומת ךרוצל םיירבע תודוסי ונושלב של גראבנייטשש םשכ
 ךרדב .תירבעו שידיי לש ןיפילח קחשמ לע ויתוזירח תונבל בהוא אוה
 ;- אוה דחיימה ןייפוא תויגראבנייטשה תוזירחהש רמול ןתינ ללכ

 ןיב .הזירחבש שודנה תא וילשמב שוגפת אלש טעמכ .ןהבש עיתפמה

 ליעלמבש ןוויגה ירה שידייבו) תיערלמ איהש ןיבו תיליעלמ ותזירחש

 ,תירוקמ יהירה ,(תיליטקאד םג תויהל הלוכי הניגנהש ןוויכ ,רתוי בר

 .דבלב התעשלו המוקמל הנותנ

 ,ידייל דהכ ירבעה דוסיב הנועה הזירחב שודיחה רכינ דחוימב ,םרב

 "ףיוה ןיא לסערדאט בר אב, לשמה תא םיחתופ ונא הנה .ךפהלו

 !דיגנ םעד לסערדאט בר אב לפרעד ןיא לאמא ןעוועג ריא :(/א ךרכ)

 ףוריצה ."הכרב לזמ ןייז טאג / טיג אד ןוא ,ליווו אד ןוא ןייש זיא אד /

 אילפהל זרחתמ ,"אד,ה לע תעמשנ יתמעטה תיעבט האירקבש ,"טיג אד,

 ,םעריש רעד, לשמה תחיתפב הזירחה איה תיעבטו הקלחש םשכ ,"דיגנ,ה םע

 ןעגניז ןמעוו ?ןביול ןמעוו, :(58 'ע ,םש "םעזעב רעד ןוא ןקעטש רעד
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 וא ,"םעריש םעד ראנ ,םענייק -- ךעז טייטשראפ עס / !םירישהיריש

 עדיי  ןיימ !רעוו ןטלאפשעג םי םעד ןוא, :לשמ ותוא לש וכשמהב

 ."!ןגאלש ןעק ךיא !ץרא-ךרד -- ךאנ וצרעד ןוא / !ןגי ותוכז

 ץעזעג יינ א טלאוו ךיא יצ, :וז ןוגכ תוזירח ןה רתוי דוע תועיתפמ
 תעמשנ הזירחה ןאכ .(98 'ע ,םש) "ןיטחוש לכה / :ןטכאלפעגסיוא ראג

 -חרזמב תיתרוסמה האירקה יפל "ןיטחוש לכה,ה תא םיארוק ונאשכ הפי

 ןיטחוש לכה, לש היצאיצוסאל האנ החיתפ םג תשמשמ איהו ,הפוריא

 .לשמה ךשמהב תשרפתמה ,"הרשכ ןתטיחשו

 ןושלמ םגו םינומהה ןושלמ םג אוה הזירחב בלתשמה ירבעה דוסיה
 דחוימ םעט םעוט התא ךכליה ,רתוי תובחר תוככשל הרדחש ,םינדמל
 -- רעפאלב א ןוא לפאטראק א עילובראב זיא ,אלימ, :האבה הזירחב
 ,רפע-ןכוש א טנייה ןיוש ,םיא ןייז רעווש טשינ דייר עניימ ןלפו /
 עשז-ךאמ, :  תרחא .הזירחב אצומ התא לפוכמו לופכ םעטו (103 'ע ,םש)
 .(113 ,םש) "!ןזאלב וצ ףיוא ךיז רעה / ,ןוזגרי ןייק ,םטוח ינודא ,טשינ

 שי ,גראבנייטש לש "וירוביג, יפמ הילאמ תטלפנה תינדמל ןושל
 תינענ תידייה הזירחהו ,התניתנכ האב איהש שיו המצעמ תמגרתימ איהש
 ךיא -- רעמינפ עטמעשראפ ווו, :תומגוד המכ איבא .רדהנ םאותב הל
 טשרקיע / ,ןשירפ ןטימ ,ןראלק ןטימ ךיז טיירפעג טשינ / !ןושארו שאר
 ,תבגמה ,"ךעטנאה רעד,) "!ןשיוו וצ ןוא ןבייר וצ -- ץומש רעד רימ
 ,רעטרע יד ףיוא / ,ןעניווו רימ ווו ןציז ןרימ ,ןראפ עלא ; (165 'ע ,'א ךרכ
 ,"רעדנזייר,) "1 תרצונ ךכל יכ ,רעדורב ,עשזראפ / !עטראה יד ףיוא
 ןמז לכ / :ריד זיומ עטלא ןא טגאז'ס סאוו רעה, !(17 'ע , ,םיעסונ
 ,"טאג וצ הנעט א,) ."רודחורפ א טלעוו יד ,קנעדעג ,גנוי טסיב וד
 לא רבד !ןרעה ןעד דלאוו רעד טעוו, :(182 'ע םש ,םיהולאל הנעט
 "| םיא ץיילפראפ דייר לובמ א טימ שטאכ ,דלאוו רעד ביוט / !םיצעה

 .(37 'ע ,'ב ךרכ ,הנויהו איבנה"ברועה ,"ביוט יד ןוא ארק איבנ רעד,)

 סאוו ע'לשמ םעד ןופ, :הז גוסמ תוזירח ולוכש ,לכשהירסומ םג הנהו

 / :רמאנש ומכ ..!תוטש א טליג סע ווו תולדג ןייק טצונ'ס / ?רימ'עז
 ןופ סבעווניפש טימ ראנ / ,םלעכ ןעמ טמענ ןזייא ןוא לאטש טימ טינ
 ,לשמ חתופ אוה תאזכ הזירחבש שיו ,(5 'ע ,'ב ךרכ) '!םלענ שרדמ א
 דעדעי, :(57 'ע ,םש) רומחהו למגה ,"לזייא סאד ןוא למעק סאד, ומכ
 ףיוא ךיז טפאכ / -- רקוב יהיו ,ברע יהיו / .רעקיוה ןייז טאה / רקוח
 ."ףאלש םענופ למעק סאד
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 לע שידיי ןושל ,ןושל-לע-לפונ-ןושלכ םג הזירחה תלצלטצמ םיקרפל

 -לגאג א ךיילג רעטנוא רעדעי םיא טגארט -- רע טסוה :תירבע ןושל

 'ע ,א ךרכ) "!לגוגמ"גוג א זיימ ןשיווצ סאוו ,םעד וצ ליווו / .לגאמ
 ה"בקה לש םיסנ ,"םיסנ סטאג, לשמה ןמ םיחוקלה םיזורחב וא .(2

 / .ץלאטש םיא ףיוא רע זיא ,לדרעפ א טאה ןמלז" :(44 'ע ,'ב ךףכ)

 ןוא איוו ךאנ טגאזעג טינ / ,ןצייל יד ןיירא טנאה ןיא ראנ רע טמענ

 .1 סע טייגה לע חצנמל -- ןוא טניימ עמ סאוו / סע טייטשראפ ןיוש

 ,חדבמ םילמ קחשמ אלא ,העיתפמ תנייוצמ הזירח קר אל הווהתמ ןאכ

 עלבנה ,"סע טייגה לע"ל "תיתגה לע חצנמל, לש יונישה ןמ עבונה

 ,סע טפעלש ,סע טגארט, :הז רחאלש זורחה ךשמה םע הבירע תויעבטב

 ."דרע יד טסייר

 -- אוה דיחאו דחא טעמכ גראבנייטש רזעילא לש ירישה ולקשמ

 אל ('ב ךרכב האמו 'א ךרכב 160) ולש םילשמה 260 ןיבמ .סואיכורטה
 םילשמה םיכורע יבמאי לקשמב :רחא לקשמב םילשמ העבש אלא אצמנ

 ,'ב ךרכ) "רקיע רעד, :(143 'ע /א ךרכ) םירומח ינש "ךעלזייא ייווצ,

 לקשמב .(173 'ע ,םש) בובזהו הרובדה ,"גילפ יד ןוא ןיב יד, ; (74 'ע

 : (44 'ע ,'א ךרכ) "הלעמ לש ןידדתיב ןראפ. םילשמה םיבותכ יכארביפמא

 ,"קידניה רעד ןוא ןאה רעד, : (140 'ע ,םש) ףפועמה גדה ,"שיפילפ רעד,

 ,'ב ךרכ) דוקירה ,"ץנאט רעד. ; (153 'ע ,םש) ידוהה לוגנרתהו לוגנרתה

 .םייאיכורט ,רומאכ ,םה רתיה לכ .(193 'ע

 ; בולירקמ גראבנייטש רזעילא הטס לקשמה תניחבמ םגש הארנ

 ,ונלשממ וליאו ,סובמאיה לע ,בור יפדלע ,וןילשמ דסי יסורה לשממה
 תשמגתמה ,שידיי ןושל לש תינופה התויקוחל עמשנש דבלב וז אל

 לקשמבש ,הארנכ ,היה רובסש אלא ,םייליעלמ םילקשמל רתוי החונ הרוצב

 -יטניא לע ,תומימח לע ,תוישגר לע תולק רתיב רומשל ןתינ יאיכורטה

 .ארוקה לש ופותיש םשל ,תוימ

 ה

 רשעתמ ,גראבנייטש לש ונושלב ,ויתוחישב ,וירואיתב עשעשמה דוסיה
 םיבצקמב קר אל .תונינרמ ,תועיתפמ ,תולצלצמ ,תוזילע תוזירחב קר אל
 ,בצקהו ריבחתה ףקותב ןכרא תופילחמה תורושב קר אל ,תויעבטב םיחלוק

 יד, לשמה לש ופוסב הגה .תורושה םינפבש ןושל-לע-לפונ-ןושלב םג אלא
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 1 'רעלרע בעל" טשינ ! טכאמ יוו ךעלרעבעל, :(38 'ע ,'א ךרכ) "הלואג

 -אהו בלכה ,"זדנעג יד ןוא טנוה רעד, לשמב :רתוי תטלוב המגוד הנהו

 היבוט, :בצקה ביגמ זילטיאה לא תואבה םישנ לש ןהיתוניט לע ,םיזוו

 רעד טסייה קיטנאמ .קיטנוז טקידניז עביוט / -- קיטנאמ קיטנוז אטח
 היבוט, םגתפה לש ויוניש ןאכ ירה .(120 'ע ,/'א ךרכ) "גאט רעטכעלש

 ,תושדוימ םינפ לביק "דגנימ דוגיז, קר אלש אלא ,"דגנימ דוגיזו אטח
 ןיינע םג ןאכ רכזוהו ,היבוט השאה םשל ךפה היבוט רבגה םגש אלא

 הזארפראפב ,ולוכ םגתפהו -- בוט םויל בשחנ וניאש ,תבשב ינש
 .תשדוחמ-הנשי ול תוקיתמ ,תיגראבנייטשה

 ,"לרעצלעז סאד, לשמב תיקסטורג הרוצב רחא םגתפ הנוש ךכל המודב

 ןיאש םוקמב ןוא / שיפ ןלאז ןעגניז ןעוו, :(123 'ע /א ךרכ) החלממה
 %| םייחל א לאמנייא ןיוש ןעוועג טלאוו / ,שינק א לאז ןצנאט / שיא
 תצורמבש ,"שיא תויהל לדתשה םישנא ןיאש םוקמב, עודיה םגתפה ירה
 ךיוא גנירעה זיא ,שיא ןיאש םוקמב., הלתהמה תרוצ תא שידייב לביק ןמזה
 הדימב רמשש םע .תרחא תועמשמ הטע גראבנייטש לצא לבא ."שיפ א

 יממעה םגתפה לבקמ ומצע לשמ ותואבו .תמדוקה הזירחה תרדא תא הבר
 תא "םעזעב א טסיש ליוו טאג זא ;ךעלגעמ ץלא זיא טאג אב, לופכה
 אב ,אי -- / !ךעלגימ סגנידלא זיא טאג אב, :האבה תעשעשמה הרוצה
 / קיכליה םעזעב א טסיש ,ליוו טאג זא ,יפ / !קיכלימ סגנידלא זיא טאג
 /ע ,ומוגרתב רציק ןמכייר) "!רעפערט א טרעוו רוכיש רעדנילב א ןוא

 -- לוויע רוכישו ,תוריל לכוי אטאטמ / הולא הצרי רשאכ, 0
 .("! עולקל

 המודב ,םילמ וא הלמ יעושעש לע ססבתמ ובור לשמה רשא שי
 םרבח לע םהיניב החיש םילהנמה םיסוס ינשב השעמ :"ךעלדרעפ, לשמל

 לע הז תא הז םילאוש םג םה םייתניבו ,תע אלב ומלועל ךלהש ,ישילשה
 רעסעב ראנ ,ןיימעג -- 1ייה ןפיוא וטסגאז סאוו ראנ, :סוביאבש ששחה

 הלתהמה לש הזארפאראפ ונינפל .(156 'ע ,'א ךרכ) "רודיס ןיא 'ה ,א יוו
 היוצמ הסנרפש הנוע אוהו ,ותסנרפ דמעמ לע לאשנה ידוהיב העודיה
 הלמה ןיבש תוהזב זחאנ קחשמה ןאכש אלא ;שדוח"שאר"תכרבב ,רודיסב
 ה ,תואה םש ןיבו "ייה,

 הפ םילבתמ ,ןושל יעושעש לע םיססבתמה ,םיקיחצמ םישוריפ םג
 רוזחה ,"ןאה רעד ריזח רעד, לשמב .גראבנייטש לש וילשמ תא םשו
 דבכ :קוספ םענופ רעייז טלאה רע זא :בותכ (242 'ע ,'א ךרכ) לוגנרתהו
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 ו"יתה לש יזנכשאה ירקה רמשנ ןאכ ."סערפ םעד טלאה ךעלרע / -- תא

 גנא "דבכ, הלמה תא ;ךה וניה  םה סע -- תא יכ אצוי ויפל ,הפרה

 .תזרוחמ הרוצב שוריפה לכ אבומ תאז םעו ,תואנ םוגרתב םיעמוש

 וזיא ,הרמימ וזיא ,םגתפ הזיא םילבקמ םילק םייוניש תועצמאב

 ארתסיא.ה .םיקרפל תינצקוע ,רתוי הפיוח ,הנוש תועמשמ --  הלמ

 רעטאק רעד, לשמב גראבנייטש ידידלע תינתשמ "אירק שיק"שיק אניגלב

 ,רע טלצנילב, :ןמקלדכ (160 'ע ,'ב ךרכ) הרובדהו לותחה ,"ןיב יד ןוא
 :ןושל-ארמג טדער רע ןוא / ,ענירג יד טימ ,ןגיוא יד טימ רעטאק רעד

 -שיקהמ ,רמולכ "!טורעג ךעלעדיי יד ווו שוקדשוק / .אניגלב ארתסיא

 ףיסוה דועו ידייה (קשנ) שוק-שוקל לשממה הניש יאיפוטאמונואה שיק

 לארשי-ינב יעסממ םיירוחאה יבגל תידייה הלתהמב לבוקמה תא ךכל

 טקור :ךיז טקור ,לחומ עשז"טיימ :לשמ ותוא לש וכשמהב .רבדמב

 הנומתהו הזירחה תומילש םשל ,ןאכ "! ךצקודמ אל ,ךצקועמ אל / !ךיז

 לשמ ."ךצקודמ.ל "ךשבודמ, ינשה קלחה תא גראבנייטש הנשמ ,דחאכ

 (38 'ע ,'ב ךרכ) ,ןובאזהו באזה ,"עלעפלעוו סאד ןוא ףלאוו רעד. ,רחא

 /,עניימעג -- רעגאזדעמ עלא : עשזדקנעדעג אנ. : הלא םיזורח ינשב םייתסמ
 -תלמו "עמ, האיפוטאמונואה "1ונייח המ !ונא המ !עמ -- ייז ןא רעבא

 "םיכאלמ, לשמב ןכו .תחא תועמשמל תוכפוה (לוגסב) "המ, הלאשה
 יל ,ףסכה יל,) / 'יליל, עמריפ עטלא יד טקנאדעגפא. :(107 'ע ,םש)

 ה"בקהל יוניכו דחא דצמ תוביתדישאר ןאכ ירה "פמאק טע הי ,('בהזה
 .ולש הילמפלו

 לשמב םיאצומ ונא ,שרדמבש ןושלה ךרדמ אוהש ,רחא םילמ-קחשמ

 ףיטמו הרפה תא חיכומ לקמה .(46 'ע /א ךרכ) לקמה ,"ןקעטש רעד,

 -שראפ וד .ונתנו ךירוצ טכאמ ונתנו, :בלח תניתנב תוברהל הילעש הל
 וטסיג / :טסייה סאד ,וד המחב .טשינ ךימ טסייטשראפ ,ןיינ / 1 טסייט

 יד טימ וטסיג / ;לפעל טימ היד ןעמ טיג / ,לפעש | ןטימ
 : ןמכייר לש ומוגרתב ."רענרעד טימ ריד ןעמ טיג /  ,רענרעה

 !ךפהל תאז תא ארקנ םא / ,הרפ ,ירמא ,אצי המ .רפסב בותכ 'ונתנו..

 ,אל / .תרזוח דימת הניתנ / !תרמוא תאז המ ,תוניבה / !הרזחב 'ונתנו,
 / -- ןיטע תנתמ ינתת םא / :תרחא תאז ךל ראבא !תוניבה אל ,המהב

 "| םייפא הנמ יגפסת ,םיינרק"תנתמ ינתת םא / ;ןיזמ אופסמ ילבקת
 .לכשה"רסומ םע תידיסח הרות ןיעמ ןאכ ירהו (38 'ע)

 אטינ ןוא. :(201 'ע ,ב ךרכ) "חישמ, לשמה םייתסמ דציכ הנהו
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 ,אובי עפאקשב !רע -- !חישמ ןוא / ...הצע ןייק אטינ ןוא געווסיוא ןייק
 רופיסב הלולכה ,המצעלשכ תבקונה הריטאסה לע ףסונ "אצי עפאקשב
 ופגב, יבגל יונישה תא דיימ םיספות ונא םויסה תולמב ירה ,השעמה

 ,םידבע תשרפ ונל ריכזמ אוה דחא דצמ רשא ,שמוחבש "אצי ופגב ,אובי

 וליאו ,"רומח לע בכורו ינע, לש היצאיצוסאה לע ךמסנ אוה ינש דצמו

 .םולכזאלב חישמה לש ותאיצי -- הלא לכ לעו ,הסוס לע -- ןאכ

 רעבא, : 2 (268 'ע ,'א ךרכ) "יא, לשמב אצומ התא אוה ףא עשעשמ יוניש

 ןטניוו ןוא טסערפ ,סנגער / השוע היה ךכו זיב / רמוא היה / ךכו ןופ

 הנומ-היה-ךכ ןיבו רמוא"היה-ךכ ןיב, איה תיממעה הרמימה ."עסיורג

 ,רופיכ-םויל הדובע-רדסב בותכה לע תססובמ איהו ,""םיערוכ, םילפונ
 הירחאלש ,(לודגה ןהוכה) "רמוא היה ךכו, םילמב הליחתמ תחא הקסיפש

 םילמב תרחא הקסיפ הליחתמ ךכ רחאו ,העירכב םיללפתמה להק לפונ

 קלסל רהממ וניאש בוח-לעב תנייצמ תיממעה הרמימה ."הנומ היה ךכו.

 עורכל ךילע ,ףסכה תא הנומ אוהש דע לבא ,חיטבמו רמוא אוה ;ובוח

 .("הזונג תילולש,  ורופיסב וז הרמימ לצינ זזה םייח) םימעפ המכ וינפל
 תא םג הל םיאתהו) לשמה ךרוצל התוא הניש גראבנייטש רזעילאש אלא
 ,היישע ןיבל הרימא ןיב שחרתהל לולעש תא ןייצל ידכ ,(הזירחה
 .םיזע תוחורו הרק ,םימשג :המויק ןיבל החטבה ןיב

 ייווצ, לשמב םיניחבמ ונא ,תינדמל ךרדב אוה ףא ,לק יונישב
 א טזאלעגסיורא טלאוו ךיא. :(143 'ע ,'א ךרכ) םירומח ינש ,"ךעלזייא
 שמתשה ןאכ ."לזייא סמעלב ןגעוו קלח רעטשרע רעד / -- 'לזא"ןבא, רפס
 -לפונדןושלב ,"רזעה ןבא. ,ךורע"ןחלושב "םירוט,ה דחא םשב גראבנייטש
 ותוא הנשמו יתרמימ עבטמ הסנמ לשממהש שיו .וניינע ךרוצל ןושל-לע
 "|ודחאתה םלועה לכ ילעופ. המסיסב גהנ ךכ .לשמה ןכותל םאתהב
 טקינייראפ ,טלעוו רעראג רעד ןופ סעפולס. :ולשמ יכרצל התוא םיאתהש
 ,םלועה לכ ידומע, :רצלמ ןושמש לש ומוגרתב ,(80 'ע ,'ב ךרכ) "!ךייא
 .(417 'ע ,"תורהנ לע,) "!ורבחתהו ודחאתה

 ו

 תוינרוצה תולוגסב תיצמתמ הניא גראבנייטש רזעילא לש ותויורוקמ
 תונוכתל תויפא תונוכת לש ןפוריצ אוה וטויפבש דחוימה .ליעל ונמנש
 ונייה וליאש ,תויטויפ תונומתו םייומיד עפוש גראבנייטש .רומוהלו תויריל
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 הבושש המו .םיקיפסמ ונייה אל ,םהמ ןטק קלח וליפא תולעהל םיסנמ
 םיקרפל םייק גראבנייטש לש הקירילהו רומוהה ןיבש -- אוה ארוקה לש ובל

 דיימ ונסינכהל ידכ לשמ גראבנייטש חתופ דציכ הנה .רתויב ןטק חוורימ

 / ,ןדלעמ זדנוא גאט רעקידלמוט רעד לאז / ןדלעה ןגעוו,, :היוצרה הריוואל

 / ןרעטש רעטשרע רעד ןעוו ,וצטכאנראפ ןוא / ;ןרעטיימורט ןוא ןקיופ

 רעזדנוא ןוא ,טלעוו רעד ןופ / ןרעטש ןפיוא טנלע ןוא ליטש טרעביפ

 ענעשאוועגסיוא ןא סיורא טמוק ,הנבל יד / ,ןירעטיילאב סדרע עמאמ
 יןניראטיינ רעד ןעלעדאה ןגעוו ןלייצרעד וצ זיא טייצ / -- ןרערט ןיא
 .תורצוצחו םיפות ,המהמה םויה ונל ודיעי םירוביג לע) (78 'ע ,'א ךרכ)

 -תבו ,םלועה חצמ לע דדובו שרח חדוק ןושארה בכוכהשכ ,םייברע ןיבו
 העיגה ירה -- תועמדב הצוחר תאצוי ,הנבלה ,המדא"ונמא לש התייוול
 תאירקב חתופ אוהש ארוקה המדי אל םולכ .(תרפותה לדוה לע רפסל העשה
 ? הנורחאה הרושל עיגמ אוהש ינפל ,יריל ריש

 :(95 'ע ,א ךרכ) תרחא החיתפ הנהו

 ,ךיז טליוהעגסיוא ןיוש ףוג ןופ סָאוו ,המשנ עטעקאנ א יוו
 ךיז טליונק ןוא ךיז טלקיוו ןוא ךיז טלגניר ןוא ךיז טלגנילש
 ןעמיוק ןופ ךיור רעצראווש

 - ןעמיור עיולב עכיוה ןיא ףיורא ,ףיורא טעה

 טנגעג למיה א ןיא ץעגרע זיב ךיז טלגנילש

 .טנגעגאב עלעראמכ א טימ

 תועתל תאצויה ,תיאליטרע המשנכ, :(46 'ע) ןמכייר לש ומוגרתב
 / הבועמה ותעפיש / תלסלתסמ ,תרמתימ ,תלקעתמ ,תלתפנ ךכ / ,דלחב
 םירויצ לש תבולשת ונינפל ירה ."תלכתה ימורמב / הבוראמ ןשע לש
 ,תימינפ הזירחו תויצארטילא לשו תוגה לע תומוקר תולאשה לש ,םייטויפ
 .יריל ריש לש םיפיה הינמיסמ םהש

 ןופ תילכת רעד, לשמה תישארבש גראבנייטש לש ונוימד אלפומ המו
 :(119 'ע ,'א ךרכ) המדאה תלכת ,"דרע רעד

 .ליק

 ,לימ יד ךיז למיה ןיא טלעטשעגפַא

 .רעדער עריא ןשיווצ ךיז ןביוטש עסייה גרעבלַאטשירק סָאוו

 ,רעדעס לשנייוו ךרוד ,רעגניפציפש ףיוא ,סעווראב
 .טכאנ עשירפ שיפרָאד א סיורא דמעה ןטיינעגסיוא ןיא טמוק
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 .טכארטראפ ףיט ךיז דלעפ סאד !אש

 ,טרעלק ןוא טכארט עס !דלעפ א טכארט סָאוו ןוא

 ,טרעקראפ יצ ,ןעגנאז יד בילוצ דרע יד יצ
 .דרע יד רֶָאג ןעניישאב וצ ןפאשאב גנאז יד טָאג

 ןחטתש / ,םימלועה תנחט עיקרב תתבוש .רק, :ןמכייר לש ומוגרתב
 / ןבדבודה"ינגב שרח עסופ תונוהב לע / .םימח שיבג יררה הילגלג ןיב
 תרהרהב / המקדהדש עוקש !סה / .ןנערה רפכה ליל תמקורמ תנותוכב

 המדא / !המ ןעמל רצונ המ :ףרה ילב בשוחיבשוח אוה /  ...המומע

 טושיק קר -- תלובשה ,ךפהל ,וא / ,המצעל איה תילכתש ,תלובש ליבשב
 אלא ,לשממה לש ונוימד תמצע קר אל ןאכ ,םרב .(83 'ע) "?המדאל

 וחוסינ תוריהבבש ,רוהריה לש וחוליקל ףונה רואיתמ לקה רבעמה ,בוש

 .תיפוסוליפ הלאשכ אוה רקדזמ

 אוה אל ןכזלע ; תיטויפ הסיפת ולוכ םלועה תא ספות גראבנייטש
 הגרדל וירופיסו וירואית הלעמ ,ישילש ףוגב רפסמה ררושמ-לשממכ ,דבלב
 ןיא ,אלפ הז הארו .הריש ןושלב םיחש "וירוביג, םג אלא ,ההובג תיטויפ
 םילשמל תינגרוא איהש המוד ,הברדא .תמגופ וז ןושלב החישה
 אוה הנה .ריש רבדל ,םדא"ינבכ רבדל רומחה םג עדוי ךכ .םתייסולכואלו

 / ,רדנדילב ,ןגראמ !רימ טנוזעג ליז, :ןושלה הזב לותחה לא הנופ

 יד סיורא טראפ / עטעראמכראפ יד ןלאטש עצראווש יד ןופ / רעדייא
 ןייק טשינ ןעייק ייז סאוו / ,ךעלזייא עסייוו יד טימ / עטעראק עטיור

 [יב ךיא ,ןרעה וטסעוו / -- ןרעטש ןעגנילש ייז ראנ /  ,ךעלזערג

 ,ונ, :ןמכייר לש ומוגרתב / (126 'ע /א ךרכ) "ןראפעגקעווא ןיוש
 / המדקומה העשב / ,רדסב היהי לכה םא / ,רדנ ילב ,רחמ !םולש

 / ,המדמדא הבכרמ / הלעמ לא הרוחש הוורואמ / הל-עסתש םדוק ,ונייה)
 קרי תא בשע עולבכ םיעלובה / ,םיבוטהו םירוחצה הירומחל המותר
 תונומת ונל תועודי ,ןכא .(113 'ע) "ןאכ דוע היהא אל / -- (םיבכוכה
 ,תימורהדתינוויה הקיסאלקה ןמ תוחוקלה ןהמ ,הלועה שמשה לע תויטויפ
 תניימודמ הרוצב שמש תיילע םעפ"יא לשממ רבכ טייפ םולכ לבא

 ?וז ןוגכ

 בהז תוצבשמ תישוככ, הלילה תא ולש םיה ירישב האור יולה הדוהי

 הרוצב התוא ראתמ גראבנייטש םלוא ,"םישיבג תאולימב תלכתכו השובל

 : תינרדומ
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 ,לדיימ"סוקריצ א עקרענייגיצ א

 ,לדיילק ןסייוו א ןיא
 ,פאק ןפיוא רעלעטרעבליז טימ

 פֶאצ רעטכידעגצראווש רעד ןוא

 -- ןזַאלעצ ןוא ןסָאלפעצ דליוו

 ןזארג עליטש ףיוא טכאנ יד סיורא טמוק א"יוזא טא

 ,ןזאר ןיא רילאקבייל ןיא ןייטש יז טביילב טא ןוא

 ןיפש א ץילפ וצ טמוק

 ןיד ןוא גנאל למיה ןוא דרע ןשיווצ ןוא

 ,םעדָאפ א סיוא טיצ
 םידחפ -- טכאנ יד םיא ףיוא ןייג ךיז טזָאל

 פאק ריא ףיוא רעלעטרעבליז רעד זוא
 .פָארא טשינ ,הלילח ,טלאפ

 הפוקש הלמשב הינעוצ סקרק"תב :(112 'ע) ןמכייר לש ומוגרתב

 תרדבתמ / רוחשמ הרוחש המצו / -- ףסכ"תחלצ השאר לע / ,ףשח דע

 עתפל אב / .בשע לש דברמ לע הלילה תומד תבצינ ךכ / :רוחאמ

 לע ספטמ / .שיח אוה הווט ךורא טוח םיימשל ץרא ןיבו / -- שיבכע

 התוא לופת ןפ / ,דחפמ דעור בל לכו / .שימגה הלילה"ףוג אלפה"טוח

 רשפ תאש ןוויכ ,ארוקה לש רתי"תוחיתמל גראבנייטש םרוג ןאכ ."תחלצ
 ,הנומת ינפב ארוקה יוצמ הכ דע ;תיששה הרושב קר ןתונ אוה יומידה

 .יומיד יעצמא קר איהש תעדה לע תולעהל ילב ,ול רקיע המצע איהש

 ,גראבנייטש ילשמ לש תוחיתפ הברהב אצומ התא הז גוסמ םייומיד
 'ע ,םש) "םימחרה לעב רעד, ,(148 ,/'א ךרכ) ,ברגה ,"קָאז רעד, ןוגכ

 ,םירחא םיברו ,(171 'ע ,םש) ידוהה לוגנרתה ,"קידניא רעד, ,(0

 לשממה לש ונוימד .תומילשב ןאכ םאיבהל אלש גילבהל רשפא ישוקבש

 ףלאה תא אוה האור ךכ .םעה ןושלב לבוקמה לע םג םיקרפל ךמתסמ

 אלש "חיפס,ב קילאיב ותוא הארש םשכ ,םיילד ינשו לסא תרוצב

 ייווצ לוו טינרעמ ןענופעג ןוא, תיממעה הקסלרובב שמתשמ אוה ךכו

 יתש לש תוביתיישארל זמרה ךרד לע ,"...טשינראג עלאג -- ןעלמיג

 סאוו / ,ןלימ עטסופ יד וצ רע טמוק ,רע טקניה ,רע טקניה, ו ןלמיג

 ךלוה :52 'ע /'ב ךרכ) "ןלירג ןופ ץלירג ,רעיוט ןופ פירקס ןלאמ ייז

 ,רעש לש תוקירח תונחוטה ,תוקירה תונחטה לא אבש דע העילצב אוה

 .(םירצרצ תוקירש
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 -שודקה לש ומלועב םימי לש םנויבצ גראבנייטש ראתמ דציכ הנהו

 :(129 'ע ,'ב ךרכ) אוה"ךורב

 עראלק ,עסייוו ןענאראפ געט

 !טייג עס טייקיטכיל סאד ןוא
 טיילפ א ןופ תולוק יד יוו ךיז טסיג

 .טצראהאב ןוא םעראוו ,קיטאלג ןוא ךייוו

 ,טצראוושראפ ןוא טערומכראפ גַאט א סיוא ךיז טיג עס ןוא

 ,סאנ ןוא קידנעמורב-זגורב
 .סאב םענופ ןעשטראוו סאד יוו

 ,טכיל ןשירעיירש ןופ געט ךיז טכאמ רעדיוו

 טכידעג טמָארטש עס סֶאוו
 .טייפמָארט ןופ עבמעג יד יוו

 ראפ ןפארטש טינ ךימ רע לאז) ךיז טסולגראפ טאג זא ןוא

 (דייר יד

 ,עלעה טינ ןוא עלקנוט טינ געט רע טקנעש

 ,עלעג-קיטיוק ךיז יוזא רָאנ
 ,ילכ-ירבש א ןופ ןעלפמיר סאד יוו

 ..רעהא טינ ןוא ןיהא טינ

 ,לילח לש תולוקכ ךתינ !ךלוהו ךשמנ קהובהו ,םיריהב ,םינבל םימי שי)

 סועכדהמהמ ,רדוקו ןנועמ אוהו םוי שיו .םייבבלו םימח ,םיקלחו םיכר

 םרוזה ,ינקיצ רוא לש םימי םנשי בושו .סאברטנוקה לש ונוטירכ ,חלו
 אנ"לא) םלוע-לש"ונוברל קשח ול שי םאו .הרצוצחה לש סגה הלוקכ הבע

 ,םיריהב אלו םיהכ אל םימי ישכ שיגמ והירה ,(!הלא ירבד לע ינשינעי

 אלו ןאכל אל ,ילכירבש לש תטפורמה ותמיהנכ םיבוהצ"םרוכע םתס אלא

 .(ןאכל

 לש הלדוגב הרצונ הליחתכלש ,הנבלה לע תידומלתה הדגאה העודי

 תורואמ ינשש האי אל יכ הארוב דגנכ הנעט האנק בורמ אלא ,המחה

 תא יניטקה ,יכל :אוה-ךורב-שודקה הל רמא .הדימ התואב םילודג ויהי
 ,'ב ךרכ ,"הנבל יד ןוא ןוז יד, ולשמב) גראבנייטש רזעילא יפל .ךמצע

 הברעמ הכרדבש אלא, המחה ןמ הלודג התליחתב הנבלה התיה (195 'ע

 תא םייסמ לשממהו ,וישכע לש וזל הכפהנש דע הרקש המ הל הרק
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 א /  .ןריולראפ דיירפ"טנגוי ריא יז טלאמעד ןופ ןוא, :ךכ לשמה
 רעד טימ / .סאג רעד ףיוא ךיז גאטאב טינ יז טזייוו עטמעשראפ
 ןרערט ןפירט עס ןוא / ןקארשרעד ,טיש יז סיורא טערט ראנ טכאנ
 .הירוענ תוודח הל הדבא זאמו) ."ןקאל עריא ןופ טלעוו רעראג רעד ףיוא
 קר ברע םע .םויה ךשמב בוחרב הינפ הארמ איה ןיא השוב בורמ
 לבת ינפדלע הילתלתמ תופעור תועמדו ,תלהבנ ,שדח ידעצב איה תאצוי

 .(הלוכ

 ,תיטויפ הנומתל גראבנייטש לצא לשמה ךפוה דציכ תוארל וניצר וליאו

 ,"םי ןרעביא, לשמה לכ תא אורקל םיכירצ ונייה ,ופוס דעו ותליחתמ

 .(297 'ע ,'א ךרכ) םיה ינפ לע

 ז

 דיקפת ,לשמנה ,לכשהה"רסומ ספות ןיטנופאל זאמש ונרכזה רבכ

 לשמנה קמטצמ גראבנייטש רזעילא לצא .ומצע השעמה-רופיס תמועל ריעז

 גראבנייטש .ומצע לשמב ונייד .ןיטולחל רסח אוה בורלו ,םומינימל דע

 ,םימודמ תומלוע לא תויזהב גילפהל ,ראתל ,רפסל וקשחמ קסופ וניא

 ומויסב .וניבי רשאכ ארוקה וניבי ? לשמנה .וליבשב רקיעה םה ילואש

 : ךכ גראבנייטש רמוא (32 'ע ,'ב ךרכ) םילתלת ,"ןקאל, לשמה לש

 .ןעניימ ןביז לשמ ןייא ןיא

 .ןענייל שרעדנא סעפע ךיז ןיא םיא ןֶאק רעדעי

 .תרחא ומצעל וארקל לוכי דחא לכ .םירשפ העבש לשמ לכב :רומאל
 ןיאו ,רתויב הפירח הרוצב לכשהירסומ חסנל גראבנייטש עדוי תאז םע

 םירשפה ירהש ,לשמב רמאנש המל לשמנה המוד דימת אל םא ששוח אוה

 תא שרופמב אטבל יאדכ אל םמעפל ,וזמ הריתי .םיבר תויהל םילוכי
 רעד, לשמה ףוסב רמוא אוהש יפכ ,רתויב ביאכמ אוהש ןוויכ ,לשמנה
 -רסומ רעד טמוק, :(30 'ע /א ךרכ) רוסמהו ףלחה ,"געז יד ןוא ףלח

 אב, :(17 'ע) ןמכייר לש ומוגרתב ,"ץלאז לסיב א וצ טיש ןוא לכשה

 בורל האור גראבנייטש יכ ."חלמ לש ץוצמק ףיסומו חקיפ לכשה"רסומ
 "םטוח בר, לשמה ףוסב ןייצמ אוהש ומכ ,הפילצל טוש ומצע לשמב
 ביל באה'כ לייוו ,טושפ / סאד ךיא טלייצרעד ראנ, :(113 'ע ,'א ךרכ)
 יתשדיח אל, : (100 'ע) ןמכייר לש ומוגרתב "זאנ רעד ןיא ןלאנש וצ

 ."תרקונס ץיברהל םרומ ףאב בהוא ךא / -- תרכומ הנומתה :םולכ אלו
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 ,אלא ,דבלב ףירח לכשה"רסומב אל ץיברמ אוה ולא תורקונסו
 ילאיצוסה ביטומהש הלאב לכ םדוקו ,םיברה וילשמ ירופיסב .רומאכ
 לכשהה-רסומב האחמ תחווצ םיעמוש ונא ךכ .םהל אוה רקיע ירסומהו
 סופדב ותעפוה רחאל דיימש ןושארה היה אוה ,המוד) םסרופמה לשמה לש
 תואדו לע ןיקלוח ןיאש ,ירוקמ לשממכ ומש תא גראבנייטשל ול הנקיה
 דע ךאנ, :ל"נה "געז יד ןוא ףלח רעד, אוה אלה ,(יטויפה ונורשכ

 / החפשמ רעד ןיא קעלפ א ראג / ,הכאלמ-לעב א געז א זיא םויה

 טכאמ עמ יא ,טעליוק רע יא / -- החלצה טאה ףלח רעפראש א ןוא

 / ,הכאלמה לעב הז ,רוסמה.. :ןמכייר לש ומוגרתב "!הכרב א םיא ףיוא

 ול הריאמ -- ףרטה"רחוש תלח ךא / ;החפשמב םגפ קר -- םויה דע

 .(17 'ע) *!הכרב וילע םירמואו -- ףרה ילב טחוש ,טחוש אוה / : החלצה

 "זנטעש, לשמב תוירכה יתש לש ןתחישמ םיעמוש ונא המוד העווש

 רשא ,תויגרפ לש המולפב המטופמה ישמה"תירכ .(25 'ע ,'ב ךרכ)

 איהש םושמ ,רמצה"תירכ ,התרבח תא הדנמ וז תירכ ,תבש דובכל וטחשנ

 יפלכ הנורחאה וז תנעוט .זנטעש ,דחי םיתשיפו רמצ הגורא ,הסג

 / -- טראצ ןוא ןייפ טנעז ריא ןוא ,ךיא זנטעש א !סיוועג ,וג., : תינסחיה

 לפיוו טייקטראצ רעייא ראפ / ,טוג ךיז טנאמרעד ,טסעגראפ טינ רעבא

 .הגונעו הנידע תאו ,זנטעש ינא .יאדו ,ונ) '!טולב טימ טלאצאב ךעלעדניה

 (!ןמדב ומליש תויגרפ המכ ךתונידע םשל :בטיה ירכז ,יחכשת לא לבא

 ולשמב ונדמל רבכ הז תא ;ומצעל ןיד השוע אוה ,קדוצ דימת ףיקתה

 חסונבו בולירק ידי"לע יסור חסונב אבוהש ,"הלטהו באזה. ןיטנופאל לש

 הלכמה ,רבה-רוש תופיקתה תא םלגמ גראבנייטש לצא .גיילי ידי"לע ירבע

 לייוו, :םויסה ירהו ,(51 'ע ,'ב ךרכ) "ןומרח, לשמב וניארש יפכ ,לכה תא

 רבה"רושו ליאוה) *! ןסיוו טינראג ןופ ליוו ןוא קירעגנוה זיא רבה-רוש רעד

 רשויה ןעמלש חוטב ףרוטה לותחה םג .(רבד תעדל הצור אוה ןיא ,בער

 גראבנייטש רפסמ ךכ ירהש ,ויפל ,ותושרל םישפח תויהל םירבכעה םיכירצ

 דוצנ רבכעה :(62 'ע ,ב ךרכ) רשויה ןכיה ,"!רשוי זיא ווו, לשמב

 םלוע :זגרתמו סעכ בורמ וינרפיצב דרגמ ,לותחה אב .בולכב םשוהו

 תנוריד ךותב ,לזמ-רב ,תותיב ךותב רבכע ול בשוי זרשויה ןכיה !הפי

 !תיתלדה דיל -- ןכסמה לותחה ,אוה וליאו םיליצא

 ,ינצקועה םייסמה זורחה םשל אלא ךשמנ וניא לשמה לכש שיו

 חיראה לצא הדועס תעשב ,"הדועס רעד ףיוא בייל םאב, לשמב ומכ

 "ררבד א ןא -- הדועס א זיא / רעכיילג יאדווא, :(77 'ע ,'ב ךרכ)
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 םסרופמה ומויס וא (!ריזח ילב -- הדועס רתוי תיאדכ ,אטישפ) "!רחא

 תחבתשמה םצעה רבדב (36 'ע ,א ךרכ) הקישנה ,"שוק רעד, לשמה לש

 א םיא טרעפטנע) הטוש וד ,ייא, :התוא קקלמו קשונ ריבגהש ךכב
 ריר ךעראמ םער טעוו / לסינ בר זיב / ,לסיבא טראוו / (לסיש

 ומוגרתב "1 ןגאז טלאמעד .שינייב בר ,ריא טעוו ,סאוו / -- ןגאנסיוא
 דע יכחת / -- ריס הל חס / -- !תא הליסכ ,יוה, : (6 'ע) ןמכייר לש

 םייסמ אוה תיריטאס המינ התואב "1 תשפיט ,זא ידיגת המ / -- דשל ספא

 ןמדזנש לכמ הלילב ףרט באזה :(168 'ע ,א ךרכ) "רשכ, לשמה תא

 ,ערתשמ ,וינרפיצ השועו ויתפש קקלמ אוה ךכ רחא ,םישבכו ךר ליא :ול
 וצ ביול א ,בוח ןיימ ךיא, :ומצעמ האנה בורמ וסרכ לע חפוטו קהפמ

 ךאנ / -- ץענערג א ךאד ןבאה זומ גנידצלא ראנ / ,וט ךיא ,טאג

 הדות ,יתבוח תא) "ור לסיב סאד טנידראפ ךיא רשכ טעברא ליפיוזא
 תורשכב יאכז ינא בר הכ למע רחאל -- לובג לוכלש אלא ;אלממ ינא ,לאל

 .(החונמ תצקל

 .בקונ םזאקראסב םימעפל תעבומ םיעורג םלועדירדס לע הערתהה םרב

 םיאמט םייח-ילעבל הקולחל רשאב תונברקה תשרפ תא לשממה ריבסמ הנה

 דרה לע רפוסמ (40 'ע ,'ב ךרכ) רורחישה ,''גנויירפאב יד, לשמב .םירשכו

 לוקה עמשנ הנהו .דלוויהל ,שחרתהל דמוע והשמ .עג ולוכ רבדמהו ,ץיקהש יניס

 ול ופיצ תורוד לע תורודש רביד ,"חצרת אל, ךכירחא !יכנא :םורממ

 רקיע איה השבכה -- באזה אל :זירכמו ךשמנ לוקהו .הנויהו םישבכה

 ,ןברקל ולעוי ריפכה אלו באזה אל ,רשנה אל יחבזמ לע ,ןכדלעו ...יליבשב

 ..רושה ,הנויה ,השבכה אלא

 ,"תמא ןופ ןוחצנ רעד, לשמה תליחתב תעמשנ רחא גוסמ הריטאס
 םיא טייל ןגארט ,טינ סיפ ןייק טאה רקש, : (52 'ע ,'ב ךרכ) תמאה ןוחצנ
 ןיא רקש, לש (תועמשמ יונישב) המלשה ונינפל ירה -- "טנעה יד ףיוא

 ...םייפכ לע ותוא םיאשונ ןכ לע ,"םיילגר ול

 רתוי ,גראבנייטש רזעילא ילשמ לש ,דאמ לודג וליפאו ,לודג קלח ,םרב

 ,םירבד עובקל םתמגמ ,תורתהל ,עירתהל ,ריהזהל ,ךירדהל םיאב םהשמ

 עבטמ ,םדאה עבטמ םהש ,םלועמו זאמ- םימייק םהש ,תותימא ,םיבצמ
 לשממה לש וניע ,רומאל .םתונשל רשפא םא רמאי לשממהש ילב ,הריציה
 ךכ .לשמב ררושמה םלגמ התולכתסה ירפ תאש ,תטלוק השדע ול תשמשמ
 רעד טפארטש תוריבע ראפ, : (39 'ע ,'א ךרכ) "עשר רעד, לשמל ותחיתפב
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 : (8 'ע) ןמכייר לש ומוגרתב ;"דרע יד טפארטש תווצמ ראפ ןוא / למיה

 ררושמה ןד חז ןיינעב ."םדא שנוע תובוט לע / ,םיימש םישנוע תוער לע,
 ,הנוי בר לש ותרפ ,הרפהש העש .(31 'ע ,'א ךרכ) "םניחרתאנש. ולשמב םג
 אנוש אוהש לע תבאוכו הקטאנ בר בלכה לע תממותשמ ,טחשהל הדיתעה
 ךלימ ןיימ טימ / !טרעה ,ןייז טנוזעג טלאז ריא ,טרעה, : םניחרתאנש התוא

 / ,םיא ןיב ךיא טשינ ,םיא טניירפ ןייק ןעוועג טשינ / ,טרענעג טשינ םיא
 ,יוה, :ןמכייר לש ומוגרתב "!םניח-תאנש ןופ טיהאב ,טאג 1 אנוש א ןוא
 םוש / ,יתייה אל ול הדידי / ,ויתיקשה אל בלחב / !ביבס םכלוכ ועמש

 רומש / !םלוע-ןובר ,יוה ? שפנבדאנוש אוה םגו / -- יתישע אל ול הבוט
 .(14 'ע) "םניח"תאנשמ ךירוצי תא

 םיתרשמו םילשומ ,םדי-לע םיאבגו םיקידצ ,םדיצל םישמשו םיגיהנמ לע

 :(43 'ע ,א ךרכ) תואדווב רמול גראבנייטש עדוי םג עדוי ,םהל םירזוע
 ,רעטכיר א טאג ראנ ביג / !טניה ןיוש ןייז ןלעוו ,ךעטסאפ א אד ראנ זיא,
 העור היהי םא, :(26 'ע) ןמכייו לש ומוגרתב "!דניז ןייז ןיוש ןלעוו

 ןאצמיי -- ץראב טפוש היהי םא / !םיבלכ םג אוה רסחי אל -- רדעל

 ."!םיבייח ול

 לשממהש יפכ ,םיגיהנמו הנידמ יניינעל איה ףא תעגונ תרחא הציקע

 דצ טפור ןטש רעד זא. :(80 'ע ,ב ךרכ) *"םולש, לשמה ףוסב החסנמ
 ןוכיה ,םולשל ארוק ןטשה םא ,רמולכ "!המחלמ א ףיוא טראוו -- םולש
 ךנוצר, :הקיתעה תימורה הרמימה לש הזארפאראפ םג ןאכ ירהו .המחלמל

 ."'המחלמל ןוכיה ,םולשב

 םויה דע, ,ךפהל .הזב הז םיבולש םיכלוה םניא בוטה לזמהו המכחה

 אדגישיב ,רמולכ ,(84 'ע ,'ב ךרכ) "ןבילבראפ לזמילש המכח רעד אב

 עיגמ ףוסוליפה-בודה !יהמ המכחהש אלא .המכחה לצא םויה דע ראשנ
 ןיבנ אל ,ימצע ינא וליפאו ,להקהש ,ךכ רבדל ילע :ןמקלד הנקסמל
 ונניא אוה ,הה !ץרא"ךרד !רפדבוד ,ייא :ורמאי זא -- ןווכתמ ינא המל
 ,'א ךרכ) םיבודבש םכחה והירה -- עומשל ,אחא ,ךל יאדכ !והשימ םתס

 .(118 'ע

 ח

 ליאוה .לשממכ גראבנייטש רזעילא לש ותלוגס םצעל םירזוח ונא ןאכו
 תילכת וניא ,ומע גזמנב ןיבו לשמה ןמ דרפנב ןיב ,לשמנה ,לכשהה"רסומו
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 לש ומויסש שי ,הברדא .לשמל איש שמשמ אוה דימת אל ירה ,המצעל

 יכ .היופצ אל הרוצב גגופתהש חתמה רחאל הבזכא ןיעמ ררוג לשמ

 .םימעפל טפשמ לכב ,ומצע ינפב עטק לכב םיאצמנ םייתונמאה םיאישה

 ,תוטשפומ תונוכת אל ,תודימ אל .קחשמ אוה יגראבנייטשה לשמה
 אלא ,םילמס אל ,תורבודה ןה ,םיממודב ,םיחמצב ,םייח-ילעבב תומלוגמה

 .םיישיאה םהייח תא םייח ,םמצע םיממוד ,םמצע םיחמצ ,םמצע םייח-ילעב

 הפוכ אוהו ,"וירוביג, םע תחא הפיפכב יחו םינפלי ינפל סנכנ גראבנייטש

 ברה שומישה תא םג שרפל שי ךכב ילוא .םשל סנכיהל ארוקה לע םג

 ךכב :ןהיראתלו "ויתויומד, בודל הנקמ אוהש הביחו הנטקה תורוצב
 .תויתחפשמ ,תוימיטניא הברמ והירה

 לש ומינפמ :לובג אלל םיקפאה לא גראבנייטש גילפמ תויתיבה ןמ

 ידוהיה יווהה ןמ ;םלועה תא האור אוה ,ידוהיה בוחרה לש ,ידוהיה תיבה

 אוח ,תרדגומה ,תמצמוצמה הניפה ןמ ;ולוכ ישונאה עבטה לע ףיקשמ אוה

 ותוא לבא .ישונאה באכה לא תידוהיה ןיעה ךרד ; תוילסרבינואה לא טבינ

 ימואל-לעה ,ינמז-לעה ,בחרה ףקיהה ןמ :בושו ךולה השוע אוה ומצע ךרד

 .ונמז-ןב ידוהיה םדאה לא רזוח אוה --

 תיפוסוליפ הטיש אל אוה יגראבנייטשה לשמה תא דחיימה ,ךכליה

 ינוציחה םלועה תורבתשה אלא ,תיתמגוד תירסומ היגולואידיא אל ,תשבוגמ

 רשפ הל שפחל רשפאש תוימולח ;רצויה לש תיטויפה הרסנמב ויעפומו

 עגונ ומצע גראבנייטש .ןטייפ ידיזלע המולח איהש תואיצמ ;יתואיצמ

 ,א ךרכ) "םולח רעד, לשמה םויסב ,ויתורוקמבי ולשמ לש וז הלוגסב

 : (253 'ע

 ? םילשמ טימ ךיז ןא ןרעק תומולח זא ,טינ טסייוו עשזדרעוו
 רעד ףיוא רַאג ןעזעג ךיא ,םולח רעד :ךייא ןטכאד ךיז לאז

 םיא ראוו

 לקע טימ ןעוו ,לאמנייא
 לקע ןפיוא ןרעגמוא ןוטעג טערט א ךיא

 .םערָאווזרעכיב ןגנאל א ןופ

 לע ןישקמ ןיא .יתמלח רשא םולח הז, : (228 'ע) ןמכייר לש ומוגרתב

 ילוא -- ילואו / תומדא לע יוצמב ,עודיכ ,םה םיקובד ךא / ,תומולח

 ."םירפס-לשדתעלות לע תעד"חסהב יכרדב / ,םירבדה תא ץיקהב יתמלח

 ןכ לע. ןילא החירב םג לבא ,לשמ לש ורוקמ אופיא אוה םולחה
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 שיטפה ,"ןזייא קיטש סאד ןוא רעמאה רעד, ולשמ תא גראבנייטש חתופ

 טלעוו רעד ףיוא ,רעדניק ,קירעיורט. :(27 'ע ,א ךרכ) לזרבה"ליטמו
 ןקיווק שטאכ ךיז לשמ א טימ !רעטיב / !רעמארג ,רעטיירב רעד
 זגורה עבש ,ונמלועב בוצע המ, : (1 'ע) ןמכייר לש ומוגרתב ."רימאל

 םג איה וז תובצע ."בצעה רמ תא לשמב הקיתמנ ,םיחא ,תוחפל / !ףצקהו
 לחשומה רומוהה ליתפ .יגראבנייטשה לשמה לש ועבטמ ,רמוא יתייה

 ,םייחה תייארמ יאדווב תעבונה ,תומימגע לש טוחב םג דימת רוזש ,לשמב
 זורחב םייתסמ גראבנייטש ילשמ לש א ךרכ.תחא דימת התיה אלש

 לש ומוגרתב "!ןייש א ןוט טעוו ןוז יד זא ,הרבח ,רעבא, : םסרופמה

 ךרכב וליאו ,(273 'ע) "!ןיע וגל שמש אנ"ץורקת קר ,אירבח יוה,, : ןמכייר
 ימתכמ היקנ הניא הלואגה שמשש ךכ לע תונלבוק אצומ התא וילשמ לש 'ב

 .םד

 שארב אבה) קינלוק רותרא רייצה לש ץעה-ךותיח אוה אלפומו

 שלושמ וליאכ אוהו גראבנייטש רזעילא לש ונקויד הארמ אוהש ,(םיכרכה

 וחצמ לעמו ,תוטלוק ,תוטלוב תושדע -- םייפקשמ"תויגוגז יתש :םייניע

 ,ןטייפה לש טלוקה"האורה וחומ ,הפקיהב רתוי הלודג השדע -- רהוזה

 .הנממ םירגינ הגותו רומוהש ,תירקיעה ,הלודגה וניע

 גראבנייטש טייפמ תילשמה"תימולחה-תניימודמה | תואיצמה תא

 םהו ןוויגל םהל המוד ןיאש םייגהו"תוארמ"ןושלבו םייתונמא םיעצמאב

 תא ,שידיי ןושל לש הרשוע לכ דומאל םעפ אוביש ימ :דועו .ולש םלוכ

 .גראבנייטש רזעילא לא הנפוי וחרכ-לעב ,התושימג תאו הינווג



 רימט הנ

 גרבנירג םייח לע תונורכז
 -- םירוענו תודלי --

 -קומע ,םינפררחרחש .ותרועת השקש ,םולחב יורשכ וימי לכ היה ויבא

 אלא ,ויתומא 'דבש המ אל ךא ,ןתומיצעב םג המודמכ האורו תורוחש םיניע

 לוקש היה רידנח ורובד .העוציב וידיב אלש ,ותבשחמו ושפנ יקמעמבש המ

 עימשהשכ ךא ,דבלב עמושכ אוה היה החישב .הלודו םצמוצמ ,זכורמ ,דודמו
 דצל םתוא הטמו החישה תאו םיחחושמה תא ןווכמ אוה היה הלק הרעה

 ורקעל ,וקתנל היה ךירצ .היה השק רובדל ועינהל .עמשמ יתרת -- הגה ,יוצרה

 ,םיימינפה םייביסנטניאה וייח תא יח אוה הילעו עוקש אוה הבש הקיתשהמ
 םגו ,םלאה לש תיערא הקספהכ היה טועמה ורובד .תלוזל םייולג םניאש

 ןותנ ןאכ ךלהתמה םדאה יכ היה המדנש ןויכמ ,השק התיה וילא השיגה

 חילצה אל .ותאובב תא קר םיאור ונא וליאו רחא רצימב וא בחרמב ורקיעב

 אלל םילבונה ותבשחמ ילועבג תא קר סנרפ יכ ,ותיב תסנרפל סיסב תאיצמב

 המדנו .לארשי ץרא לע :םימעפל רבדמ היה דחא רבד לע .ויליפרעב ירפ

 תבחרהל םעט המ ךא ,םשמ תונומתו תויומד ושפנב תונומט וליאכ היה

 רבדמל "הכרב, ץראמ הריגהל ףיטמ ותוא המדמ עמושהשכ ךכ לע רובד
 .הגישהל ילבמ וז החפשמ הפאש הילאש ,הדוקנה התיה לארשי ץרא ! הממש

 ושפנ תומולח חנעפל ורמא וליאכ ,וידלי ובבוד באה שירחהש המ

 באה יפ יחתפ לע טבלתהש המ אטבל ,ןימטה ובלש המ תולגלו םינופצה

 הכז אלו םייחל ול היה חא .רגוסב אולכ היהש רובדה הצוחה ץרפ .אוושל

 םהינפל םאונו והומכ םינטק םירבח סנכמ היה רבכו םירוענ ימיל עיגהל

 ןויצ ןעמל לבקמ ,ק"הקה לש םילוב רכומ ,השעמו השוע ,לארשי ץרא לע

 -ןולא לש רסוב"ירפ ,טועפל הבהא ךותמו ןויערה םשל ונתינש תוטורפ

 שאראלאק -- תיאברסבה הרייעה ינטשפ ןיב יונל איהש החפשמ : תודומח

 .תיאנק-תישעמ תודיסח ייחב חעוקשה --

 -- ,םייניפוא םיווקו העבה ,ןווג ותוא -- ,חאהו באה ינפכ וינפש םייח
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 הכרעהה .הנויבחב ,הב ושיגרה לכהש התולדג תא החפשמל ריזחה רשא אוה

 שיא היה םייח .האב איהו -- תישממ החכוהל ,התקדצהל התפיצ הצרעההו

 תודלימ וייח ןויער התיה וז יכ םא ,םע-תיחת לע אקווד ואל ,בל-תכשומ החיש

 תורגתסהה תא ,הקיתשה תרדא תא וילעמ קרז אוה .ןורחאה ומוי דעו
 .םינומה שובכל ובינלו ,םיסקהל ויפל ,קירבהל ויניעל ןתנ ,ומצע"םינפב

 רחאלש תורחואמ תועשל דע .הלחתהב םידיחי ,םירבח ינפב רביד

 ןבולהו תלכתהש ,םיגלשו חרי תולילב ויובח םע ךלהתמ היה תוצח
 שיו ,םישדח זוערייחלו תלחואמ הרהטל למס הארנכ ושמיש אמסמה

 ליחתה םייסשכו הישעמ והשימ רפיס םעפ .ומצע תא חכוש היהש

 אירבחהו .עגר ינפל ועמשש רכז אלו ,קוידב השעמ ותוא רפסמ םייח

 תבחרנ הלועפב ליחתהו םידיחיב קפתסהל לדח אוה .הבישקמו השירחמ

 ריעל הבורקה שאראלאק וירוגמ תרייעב "דנלינטלא,  תודוגא רציו

 לכב רזח ןושארה ומואנ לע .תוכומסה תורייעבו תיבארסבה ךלפה

 תמישר לש עיפש ןוויג תרתעלו הפ-לעל רבעש דע בתכה ךותמ הרייע
 ויה םימיה םתוא ...ויתודיתעו לארשי תודלות ,תירבע תורפסב ויאשונ

 ,"םיבחר םיקפוא. תארקל ידוהיה רעונה תא םיטמו םינלמעת תופוכת םיאב

 םמצע-םע תחכש ךותמ לבת ימע לכל רורדלו שפוחל קבאמ תארקל

 תרחא ורבס קילאיבו םעה"דחא םא .הרז היצולובר ימחרל ותרקפהו

 ..הנידמה תפש הניאש םתפש עדי אלש ינפמ ,רעונה ךכ לע עדי אל

 םתעפשה ךא ,תימואל היחת תונויערל ופיטהש הדימעה ליגב םישנא ויה

 וינפ-יפיב גרבנירג םייח עיפוה הנהו .קוריה ליגה לע תרכינ התיה אל

 ,םנושלבו ונושלב וירבח לא רבדל עדיש אוהו ולכשו ופוג תוננער ,ושפנו

 ובירי תא סופתל עדי ,הבשחמהו שגרה ,חומהו בלה תפשב םיסקהל עדי

 זוע ,ןח הווישו ,םבלל םהב םישחכתמ םהש םירבדב ,ולש סליכא בקעב
 -םשל ששח ךא ומע םע היה ובל רשא ,רעונה .ותאצרהל תרחבנ הרוצו
 םמע תלצה םג יכ ,תוצרמנ תוחכוהב ול ררבוהשכ חמש ,"גוסנ, לש יאנג
 המייקמ וניאש םדאש ,תינושאר הווצמ יהוז יכו ,"המדיק, םושמ הב שי

 םלעתמה םדא !ותיב ךותבש הקעזל לכ-םדוק בישקי :דגובו הירה

 הליחת אנ הארי !רז תקעזל בישקי יכ וב ןומא המ -- םיחא תקעזמ

 ..רעונה לא הנופה רענ םייח היה ..!ומצעי"םע רורחשל קבאמב המגוד
 .םיקודאל זב אלו םישפח לא רביד .םירחא םיליג םוש םירחה אל תמאב ךא

 ןיב םגו ,םירוענה ינב ןיב תינויצ העונת המק .תסנכ יתבב םג הצרה

 התמדא דובעל לארשי ץראל ולעש שי םהמ םגו ,םידיסחו םיריעז םירחוס

 םג .הביטו הבוט קודבלו ץראה תא רייסל ועסנש שיו הדילמ םיאלקחכ
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 לש ומשו םיתניב .ואב וז הרייעמ -- ילגוטרופו ידעלג -- רמושה ישאר
 הזרפדאילככ ותוא םינימזמ לכה .םיבר יתפש לע אשינ גרבנירג םייח
 תא בזוע םייחו הרייעה לא רפכה ןמ רקעו ץמאמ השע ויבא .הרז
 זכרמב דומעל עבתנ אוהש דע ץראל ץראמו ךרכל ךרכמ רבועו הרייעה

 היצוטיטסנוקה תזרכה ,יסורה "שפוחה. ןתמ ימיבו ,תינויצ תוליעפ
 ילואש קעוזו המב לכ לע אוה הלוע ,םידוהיב םימורגופ תכירע תיוולב

 ,ןיידע לובכ ונא ונחישמ ךא ,םלועלו יסורה םעל חישמה ידעצ םיבורק

 ...תינחורהו תיסיפה ונתדמשה יכרדב וכישמיש ןכתיי ונמדב םילאגנה םתואו

 ,םמוקמ"ןבכ ותוא םיאור תובר םירע ינבש דע ריעל ריעמ דדנ בוש

 תיזכרמ תוישיאל היהו וירוענ ימי ורבע םיתניב ךא ,הלעו הלע הכו

 .הלוגה תונויצב



 תרגיא באו

 רשטוק בקעיו גרבנדלוג יכדרמ

 תא םיריבכ םימ םרזכ הפחסו הפוריא ינפ לע הרבעש ,האושה תפוס

 וז ,היבארסב תודהיב תושק העגפ ,הינפ לע םיצופנה לארשי יטבש לכ
 וז הפוס האשנ הרבעמ ךרדב .דחאכ תיבבלהו תיממעה ,הולשהו הטקשה

 ץע לכ:.וילע עובט ידוהי םתוח רשא לכל דמשו ןברוח ,דושו סרה היפנכב

 לגרב סמרנ ,םיקחרמל וחיר ןתונה ,חפוטמ חרפ לכ ,ושרשמ רקענ ןנער
 םא אלא ,המואה ןמ ערפנ לרוגה ןיא ,הארנכ .םיצאנה יסגלק לש הואג

 ."שדקא יבורקב . תניחבב ,הינב יבוטמ הליחת ערפנ ןכ

 ץראה וז ,היבארסב ומשש הז לבח תוברעב ונמע יללח תובבר ןיב ,ןכאו

 ךשמב רשא ,בהזה תורתנצ ינש םג ולפנ ,ירבע לבס היוורהו םדמ הבוקעה
 .הז לבחב תירבעה הרישה בהז תא םכותמו םהילעמ וקירה םינש תורשע
 םילודגה םינהוכה ינש -- "רשטוק בקעיו גרבנדלוג יכדרמ;
 החגשהה ידימ םהילע רזגנ -- וז תודהי לש הרישה לכיהב םינורחא ותרשש

 וספת םהינש .ללוהמה ידוהיה טבשה לש לודגה ןברוחל היאר ידע תויהל

 תירבעה תוברתה לשו תירבעה הרישה לש יחרזמה לתוכב דבכנ םוקמ

 םהינשו לאייכורב םיררושמ םהינש .ןברוחה ינפלש הפוקתב היבארסבב

 םהייחב םיבהאנ םהינשו ,ךרב ילפשו חור יוונע םהינש .ןוילע דסחב םירומ

 .ודרפנ אל םתומבו

 ,ורוהו ולעפ וכות-ךותבו ובשי םמע ךותב ,םינשה וחמצ םמע ךותמ

 ותא ,אוה הנעתה רשאב ונעתה ומעו וכלה הלוגב םמע םע .ומחינו וננוק

 .ולפנ ותאו ולבס

 היה הזכו ,ןילופב ק'צרוק שוניו ןוסלנצק קחצי לש םלרוג היה הזכ

 .היבארסיבב רשטוק בקעיו גרבנדלוג 'מ לש םג םלרוג
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 גרבנדלוג יכדרמ

 .רצי הבו לדג הב ,ומלוע האר הב .דלונ היבארסיבבש תחדינ הרייעב

 התרצבו חמש התחמשב ,דומצ היה הרובט לאו ינחורה ונוזמ תא קני הדשלמ

 ,םיבבלנ םירופיסבו םינידע םיריש תואמב ןתנ ויתושגרל יוטיב דהו ,רצ ול

 -תב םע עשעתשה הקיחב .םהילע עובט תיבארסבה הרייעה לש יוהה םתוחש

 ותמשנ תא םג חפנ הקיחבו ,ותודלי רחשב דוע וילא התלגתנ רשא ,ותריש

 תירבע -- תולוק ינשב םימיענה וינוגנ ילילצ תא עימשה הינזאב .הרוהטה

 .עיגה אל ונילא םלוק דה רשא ,יהו הגהו םיניק אשנ הינזאבו -- שידיאו

 הרהז םעו הקרב םע הלודגה ריעהו ,תולודגל גרבנדלוג ףאש אל וימימ

 הניא לרוגהשכ ףא .ובל תא וחקל אל הימסקו התויחונו הילא ותוא הכשמ אל

 תחא הרייע גרבנדלוג ףילחה -- םוקמ"יפוליח לש תונמדזהה תא ודיל

 ,ךכ לע ול זמרנ םעפ אל יכ םא ,העש אל לודגה ךרכה לא וליאו ,התרבחב
 .םיברה וימסק יטהלב ןיע ול ץרק ומצע ךרכהו

 הריוא לאו הפונ לא ,הימינ לכב ושפנ הגרע הל רשא ,לארשי"ץרא םג
 וירבא ח"מר לכב ךשמנ ,הב םיססותה םישדחה הייח לא ,ותושי לכב ףסכנ

 חוכה הב דמע אל איה ףא -- ,ותריש"-תב הקפרתה הילעו ,וידיג ה"סשו
 שדוק שא .הילא ויעוגעג ויה םיזע ,ןכא .וזיזהלו ורוביח םוקממ ורקעל
 החיש ףא .הב ורבד ידמ חונמ ול הנתנ אלו הרכזל וברקב הרעב תשהול
 לש םינש עבש ךשמב .הב ורוקיב תא ריכזיש ילב ונילע הרבע אל תחא
 םילדגמ המכו .הזה רשואמה םויה לע םולחמ לדח אל תפתושמה ונתדובע
 ,ץראב ותעקתשהל םג ילוא איביש ,ורוקבל רשקב ונוימדב הנב םירדהנ
 .אב אל הז ומולח םלוא

 -- םיכשומ תוחוכ ינש ןיב וימי לכ אוה אצמנ םיריצ ינש ןיב ןותנכ

 דצל ינש עגרועגר הז חוכ דצל ךשמנ עגר .תדלומ ץראו תדלומ הרייע
 םש ,תובא ץראל הלודגה ההימכה חור וילע רובגב ,םעפ ידמו .רחא חוכ
 .ותבוהא -- ותרייע לע אוה םירעמ לוכיבכ .וינפ תא המרעל ולאכ אוה
 ריתעמו הבל לע אוה רבדמ וליאכ .הדיגבה ששח תא הבלמ איצוי ןעמל
 אל ,תותימצל אל ,לק רוקיבל ,רוקיבל קר העש יפל, :םימוחינ ירבד הילע
 הנקבחי .ויניעב התוא הארי ,ץראה תא רייסי ,אצי המ ןמזל .הנבזעי חצנל
 ותרייע -- הנושארה ותביהא לא בושי בוש ךכ רחאו ,הרפע ןנוחי ,ובלל
 ."תיבארסיבה

 לש תורשפא ןמדזת םאו, :יאשחב ודוס תא הלגמ היה ןיעונצל ךא
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 רפכה ףוס"ףוס .הדיגב םושמ ןיידע ךכב ןיא ירה -- בושא אלו עבק תבישי

 תויחא ןיאו ,יתרייעל תויחא אלא ןניא ץראב הצובקה וא ץובקה,הבשומהו

 ."התרבח ךריב השא אנקתהל תוגהונ

 הלע הרייעה ןמ הריקע לש ןויסנ לכ .ול הדמע אל וז ותמרע םג ,םלוא

 ןנכתש תוינכתה לכ ףא לע .םימדב שממ ,םיארונ םיבואכמבו רעצב ול

 -- רויתו רויס םשל הילע תארקל השעש תונכהה ףא לעו תונורחאה םינשב

 םעפ לכ .ורוקב תא הבכעו וב הרצע המלענ די .והשעמ תא עצבל חילצה אל

 יתדרפנשכ ,ינרוכזו .ונורתפ לע אב אל ומולחו וז ךרדב םילושכמ ולגתנ

 :ויה םינורחאה וירבדו שואיה םואתפ והפקת הצרא יתיילע םע ונממ

 הרזגבו ,זאמ דוע איה הרזג ,הארנכ ,לבא ,'ד תיב לא הלענ וידחיש יתבשח,

 .ינא םג יתללכנ -- "םכירגפ ולפי הזה רבדמב,

 ,הארונה התוירזכא לכב איה המייקתנ ,ברה ונרעצלו ,ויפמ הקרזנ האובנ

 םויב אוה ךלה ,יח םברקב רשא ,ויחא תובבר םע דחי .לפנ הלווע ינב ינפלו

 םירוסיו תונובלע ,םיארונ ףוג ייונע ירחא ,לאוגה תומה תארקל הדוקפה

 ,הכורחה הירטסינדסנרטב םשדיא ןברוחו סרה ילית ןיבו .םיישונא-לא םיישפנ

 תא אצמ ,ןייחו ונורשכ ,וחור תא ,וטע תא שידקה םהל רשא ,םיחא רבקב
 .ותרובק

 הרומהו ררושמה

 ,גרבנדלוג לש ויריש תאו וירופיס תא וארק היבארסיב ילועמ םיבר

 הפי שפנ לעבכ והועדי תוחפ דועו ,םינפ לא םינפ והוריכה הלאמ תוחפ

 דלי לש וקוחצ תבכ ויתפש לע תפחרמ התיהש ,המיענה וקוחצ תב .הנידעו
 הרס אל ןכו הנידעה ותריש לע םג תפחרמ התיה ,ומא לע קפרתמה ,םימת

 הפקתשה וז ותדימו ועבטמ היה תוירבל חונו ךר .ולש הברעה ירופיס לעמ

 .וסעכב שיא והאר אל םלועמ .בבל רשיו ןיע בוט .וירופיסבו ותרישב םג
 וסחיב היה הזכו ,םידימלתל וסחיב םג היה הזכו ,םירגובמל וסחיב היה הזכ
 ויבתכ לכ לע ךושמ היה לק רומוה לשו ןח לש טוח ,ןכ לע .וירופיס ירובגל
 אנושו ןטשפ ,םילכה לא אבחנו ונע ,שיאה היה עונצ ,לכה לעו .וירבד לכ לעו

 ,םשה ןאכמו .תאז תושעל ןתנ אל םירחאל םגו ,רביד אל ומצע לע ,םוסרפ

 שיאה היה הרופו .עונצה ררושמה -- תרוקיבה ישנא והוריתכה ובש
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 .בתכ ןהב ,תונושלה יתשב ול בר וידיו ותריציב היה זירזו לק .והומכ ןיאמ

 "הפוקתה, ןמ .הלופכה ונתורפס לש םימיה תעבש לע ורוזיפ דוס ךכב

 תואצוההו תונותעה דעו ןודנולב "םלועה.. ןמ ,הקירמאב "ראודה., דעו אשרווב

 .הילבח לכ לע הינמורב רקיעביו ,לבת יקלח לכבו י"אב תויתורפסה

 דומע 200 ןב ויריש לש דחא ךרכ ךא ,טעמב ךא וייחב הכז *סוניכ,,לו

 .ןושארה ולבוי תגיגח םע הנתמב ול שגוהו סנוכ "הברעב םיפשר, םשב

 ,גרבנדלוג לש ותרישל רכזו די ביצהל היבארסיבב "תוברת,, זכרמ ןווכתנ הזב

 גרבנדלוג תא האר אלש ימו .ותריציל לבויה תיצחמו םייחב ולבוי ןויצל

 ךרוכמ ןושארה ךרכה תא ול איבה רוודהשכ ,ןנועמ יפרח רקוב ותואב

 החמשמ ןרק "עונצה. הז .וימימ רשואמ שיא האר אל -- תרדהנ הכירכב

 דליה חלגתנ זא .ול רקי רבד לע קפרתמה ןטק דליכ ותנתמ תארקל להצו

 .ולדג לכב גרבנדלוגבש םימתה

 .ובש רגובמה ררועתה םאתפ עתפל .עגרל ךא לבא ,חמש ובש דליה ןכא
 דבכ סמוע יכ ,היה רכי ,וגרתשה וחצמ ידיג ,וצווכתה ויניע ,וניצרה וינפ

 םירשע .החמשה ילגר תא הקחד הקומע הגות .וילע קיעמו שיאה לע דרי

 לע היהי המו םידדוב "םיפשר, לש ןטק ץבוקל תוכחל ול היה הנש שמחו

 ימו ,ףסונ ץבוקב והכוזיו לאוגה אוביש דע תוכחל וילע היהי המכ ?ראשה

 תא לכאו וברקב שעכ ססק הזה קפסהש ,חארנ .וייחב ךכב דוע הכזי םא עדוי
 .םואמ הליג אל ויפל ובל יכ םא ,ובל

 וז הלחתהב ילוא. :ויפמ המחוס הרבה ןיעמ הקרזנ םעפ ךא
 םא ,תודיתע יל דיגי ימ .יתלואג לש ףוסה רתתסמ

 החור ידלי לש *נש סונכל הנבנש לבויל דוע הכוא

 ותריש

 לש הייח תרוצ יכ ,ונתורפס תציחמב יוצמש ימ לכל אוח יולג דוס

 השטשטינו הכלה ,תורוד לש הריצי"-יסופדב השבגתנש ,הנטקה הרייעה

 םירועמה ,םיקזחה םישרשח .תוימלועה תומחלמה יתש לש םיניבה תפוקתב

 טועימ םע טאל-טאל ושביתהו וכלה ,דימתמו זאמ םעה לש רוחשה תמדאב

 .םויל םוימ לדלדינו ךלה אוה ףא רשא ,הרייעה לש עקרקה דשלמ הקיניה

 יבוט דצמ םיזע שפנ יטטרו בבל תועורת ותעשב ררוע רשא ,הרייעה ןויזח
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 ינפ לע ףצקכ רבע (תפלוחה האמה תישארבו הרבעש האמה ףוסב) ונירפוס
 תובקעב םלועל ואבו ושחרתהש תויתרבחה תודונתהו ןיכרעה יוניש םע םימ

 תא וחילדה הלא םיעוריא יכ ,רורב .תומויאה היתואצותו הנושארה המחלמה

 םידע הרהמב ונייה ךכ םושמו ,ידוסיה יווהה לש םיכזה םייחה תוניעמ
 לע ללוגה תא ומתס זא םיריעצה ונירפוסשכ ,םהה םימיב החיכשה העפותל

 ךותמש ,אלפ לכ ןיאו .ףרוע הל ונפו םיאפוקה הייח לעו תידוהיה הרייעה

 רודה גרח ,התלפמ ייעבו הנוממש ירופרפב תעווגה הרייעה רבעל תורכנתה
 ךרכה ;אוה -- ףסכנה ומלוע םוחתל ,רחא םוחתל חרבו ותרגסממ ריעצה
 .םינווגמה וייחו

 תנכרה ךותמ ,אוהו ,ןשיה לע תיטיאה הסיסגהו ןווינה תרזג הרזגנ ךכ
 .תימלוע הזינגל ןודינ יתרייעה יווההש היה המדנו .ןידה תא וילע לביק שאר

 לש םייחה יטוניח דגנ םיעבשומ םידרומו םינכפהמ לש רודב םלוא

 רשא ,ןשיה רודה לש םיליפנ ידירש םש"יא דוע וטבלתה היאשונו הרייעה

 הלאו ,םתעד לע םתריבעה אל ,םייחה הבוגל םיריעצה לש םתלפעהו םתזעה

 ינפמ תולטבתה לכ אללו ,יהבא קוחצ"תב ךותמו .הרייעל םתונמאנב וראשנ

 לש התוינויח תוחוכ דוע וספא אלש ,םעפ לכ םה םיריכזמ שדחבש קרבה

 .ןידע וללד אל התריצי תוניעמ יכו הרייעה

 .גובנדלוג יכדרמ היה הלאה םיטעמה ןמ דחא

 -סיבה הרייעה תובוצרחב -- וידעומב דדוב ,ונומהו ךרכה ןואשמ קוחר
 ינדקש שוטילב קסעו םינש לבוי יצחמ רתוי הז ונררושמ ול בשי -- תיבאר
 הרתי תוזירזב .ידוהיה יווהה ייח לש המרעה ךותמ תוקבואמ םינינפ לש

 ןרשקו תחאל תוחא ןזרח ,תורוד קבאמ ןרעינ יעבטה וקרבל הגאד ךותמו

 לש הילכה ינישמ הטילפל וראשנש ,תידוהיה הרייעה ידירש שארל רתכ

 הנפואה יפל קרשו לחכ לש יהשלכ תפסות ילב תאז לכו ,תורפסהו ןמזה

 ונררושמ חלשנ ןווכתמב וליאכ היה המדנ .ץראב זא הכלהתהש הנורחאה

 דיקפת אלמי ןעמל ,הרייעה לצב ןנולתמ תויהל םלענו רימט חוכ י"ע הז

 ןיעדחוקפ רטונ לשו לופנל תוטמהו תועוערה תומוחה לע ןורחא רמוש לש
 .רבעב ונייח תקלדמ הלצינש הנטקה תלחגה תיראש לע

 עוקש הב ,הרייעה ייחמ חוקל םנכתש ,םירופיס לש הכורא הרושב
 ןמאנ אפורכ ונינפל אוה הלגתמ ,וימי לכ םוקמ ףוליחב ומצע אוה היה
 הבשקה ךותמ .לוכמ טעמכ ובזענש ,םילוחה וירוביג תושארמל דמועה ,רוסמו

 תוריהזב אוה ךפוה ,םפא תמשנ לע תצמואמ הרימשו םבל תוקיפדל תדמתמ

 תודדועמ תוקירז י"ע אוה ריבגמ ,םתכמ לע תופוכת שחולו םיווד שרע תא



 היברסב תמדא לע 12

 ןימאמ .גרבנדלוג אוה לודג ןימאמ יכ .םמד תא תוזקה י"ע ןנערמו םחוכ תא

 אוה ןימאמ .הנויפרו הלודלד תורמל הרייעה לש התוינויח תולוגסב אוה

 התשלוח ינמיסל דוגינב השפנ יקמעמב םינופצהו םימדרנה היתוחוכ תונתיאב

 -ילוקו תולוק הניחבמה ,יאשחב שחרתמל הרעה ררושמה לש ונזא .המודמה

 הסיסת ידה טולקל התטנ ,עבטה תועפות לכב םיקדה ןמ םיקדה תולוק

 היתוסובת ,היתוולשו היתורעס ,היתונוששו היבואכמ לע הרייעה לש תישירח

 ךותמ הצרפתה ןמזל ןמזמ רשא ,הילילצו היתוחנא לע רקיעבו ,היתונוחצנו
 .תאצל עופעפו עובעב

 תוקיתע בבוח קר גרבנדלוגב םיאורה ,הלא םיעוט הלודג תועט ,ןכא

 .תונשונב קיזחמו דבלב

 ררושמה לש ותנוכתב שי תיביקע תונרמשמ והשמ יכ ,תודוהל שי

 ילע ירחא שופיחה ילוא ,ןאכמ ,ותריציב םג תפקתשמ תאז יכ ,ןבומ"וילאמו

 החפשמה תניפ לש "דימתה רנ, תלצהלו שפנה תארבהל אפרמ ימסו הפורת

 ידכ םיברה וירופיס רצוא ךותל הלק הרידחל היד םלוא ,התרהטב תידוהיה

 יווהה לש ורדהלו ודוהל ,ןשיל יטנמור טטר אלמ ותויה םעש .,חכוויהל

 תושירדמ ,תאז לכב ,ותעד תא גרבנדלוג חיסה אל ,ידוהיה ילכראירטפה

 הרייעה ילתכ ןיב לא זועב ץרפתהל וליחתהש ,השדחה חורה ןמו ןמזה
 .השיחסו החיפס לש םייחה תא וריעסהו

 ןיב ןותנ גרבנדלוג תא ונא םיאור ונמזדינב רודה ירפוס בורל דוגינב
 ןיב םולש השועכ ,ברקמכ אלא קחרמכ אלו הווההו רבעה ןיב ,םיריצ ינש

 אוה שמשמ וירופיס בורב .והער תא שיא בורל םיניועה תודוסיה ינש

 ,םינבה םגו תובאה םג ,םלוכ לרוגל הגאדו הבהא זוחאכ .םולשה ךאלמכ

 המבה לע םילוע ןהב רשא ,תונומת ונינפל הלגמו ףשוח ,םקורו אוהךלוה

 אלו ...םתדיריבו םתיילעב ,םתשימכבו םתחירפב םיינתרקה םיסופיטה לכ

 שרושמ םיקנויכו דחא רוקממ םיעבונכ םא יכ ,םידגונמו םידרפנ תודוסיכ
 .דחא

 יברכ הרותה ידמולו מ"היב ישבוח ררושמה לע םיביבה דחא דצמ
 םידוהיל תדחוימ הבהא אוה שחור רחא דצמ ,("רוע דעב רוא.) ילתפנ

 םימשוגמה םישישיה םתואל ימיטניא סחיו הבהא אוה אלמו םיטושפה
 םשאר םיעוקש םתויהב רשא ,("ןליאה,) רב יברכ ,"הרותה חיר ירדענ,ו
 ,םיקקזנ םניא רודיסב האירקל וליפאו םיימשגה םהיניניעבו םהיקסעב םבורו
 תובקעב וכלהש ,םיאירב םיסופיט -- תונבו םינב לש רעי םה םידימעמ

 קזיחו םפוג תא ןסיחש אוה עבטה ייח לאו עקרקה לא םרוביחשו ,םהיבא
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 לש הברה ותנומא .ימואתפ ןוסא לכ תארקל ופפורתי אלש ,םהיבצע תא

 תישפנ הברק הרצי ,המואה לש הדיתעבו התוינויחב ,לארשי חצנב גרבנדלוג

 ןיבל תובאה ןיב םג הברקה התוא הרציש איהו ,וירוביגלו ררושמה ןיב

 איהו האלמ הטילש וחורב הטלש תאזה הברקה .םידכנל םיבסה ןיב ,םינבה

 ןיב רשגמה רשגה תא םיטהול םיפוסיכו םיזע םיעוגעג ךותמ הטילבהש

 הדיקפמ הררועש איה איהו ,םהיניב בר קחרמ םה םיקוחר הרואכלש ,תורודה

 ,תחאכ תרמזמו תמהנמ הרישל תע לכב ךורעה ורוניכ ימינ תא הדיקפל
 דצמ תועקושה םינרקהו דחא דצמ תולועו תועקובה שמשה תוהוגנ תארקל
 .(הלטיג) הבסו הלטיג תניחבב ,רחא

 : הז ורופיסב וירבד םה הכ אלה

 ךא ,ןיעל םיארנ-יתלב םיטוח וחתמנ -- הדכנהו ברה ןיב -- ,םהיניב,

 יכבב תצרופו השאר תא הלטיג הניכרמשכו "...קתניה יתלבל ידמל םיצימא

 םג יכ ,ונל המדנ ,הנממ חקליי אמש רקיה הבס לע םילודגה הימחרמ רמ

 ןקזה לש ולרוגל באוכ אוה םג .הז רמ יכבל ולוק תא ףרצמ גרבנדלוג

 אצומ אוה .העיקשה ףס לע תדמועה ,הנקזה הרייעה לש הלרוגל גאודו

 : הזב קר םימוחינ ומצעל

 זמורו הלטיג לש הבל לא רבדמ ...תולודג תורמג ןועטה תיכוכזה ןורא,

 השיגרה שגרה ...םיבגשנו םילודג םינינע לע םישירח םיזמר תפשב הל

 "..ךרפיהל התצר אלו עמשתו בשקתו

 תמחלמ,בש רומגה ךפהה אוה ...הבסמ דרפיהל הדכנה לש ןוצרייא
 הרושב ןיעכ הגה םידכנהו םיבסה ןיב תידדה הנבה .זאמ "םינבהו תובאה
 שודיחו היתוסירה תמקהל ןושאר דעצ ןיעכ ,תורודה ןיב ןילמוג תעפשה לש

 רדחה תוחורה תארקל הנוממיש רפעמ תרענתמה תידוהיה הרייעה לש הירוענ
 ףאו .לארשי תמדא לע המשגהה ןויער תובקעב ידוהיה םלועב תובשנמה תוש

 זגור (יוור) הוורמ םלוע, אוה םהמ דחא לכש ,(םידרוי) ולש םידרויה

 רעצה רוכב הפירצ ךותמ העווזה תלוברעמב דחי ולעתנ ,"ןוגיו באכ ,סעכו

 .תושדחתהה יהולאל םיללפתמו םירשפתמ ,םימחנתמ לש הגרדמל םירוסיהו

 -- "ורבח לע דחאל ןורתי ןיאו וב םיוש לוכהש םלוע ,אובי שדח םלוע,

 לכ לש העווזה תצלפמ, ,רזכאה באה אלממ הירחאו ,הבולעה תבה תנעוט

 ,יתב ,זאו ,שדחתהל םלועה ךירצ !יתב ,אוה ןכ ךירבדכ תמא, :"תיבה

 "תיבה ביר. ."םימש ימחרל קוקז קר אוה ...רזכא ינניא ךיבאש ,ךל ררבתי

 תבה ךרטצת אל זאו ,"םלועה םולש.ל םידקתכ אוהו ,"תיב םולש,ב םייתסמ
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 ללמואה באהו ,"הלזמ, תא םש שפחל הלודגה ריעה לא עוסנל תלבוסה
 םלועה םע דחי ...הל השק ךרכ לש וריואו ול תרגוב תב יכ,, .דוע זגרתי אל
 | .לכה לע םולשו ,הנטקה הרייעה םג שדחתת

 ררושמה לש ודחפ םג עבונ הרייעה לרוגל ותגאדמו ודחפמ ,ןאכמו

 ןמפושל דוגינבו ,"הישנה םוהת. ינפמו תומה ינפמ ודחפ ,ומצע לרוגל

 וירוביג .םייחה ינפמ אקווד לודג ודחפש ,"ךרכה יוצקב.ו ךרכה דרושמ
 לש םינחרצה תולוקהו תשעוגה םוהתה. ינפמ םידמוע םניא ןמפוש לש

 ךותמ בורלו םנמז םדוק םיתמו םהייחב םה םיצק ךכ םושמ .ךרכה ייח
 ןמ םה םיחרוב דחפ בורמ :םייחה יארי לש םכרד ךכ .תעדל תודבאתה

 םימי אקווד םיכיואמ םה .גרבנדלוג לש וירוביג ךכ ןיאש המ .םייחה

 הבהא בורמו ,םהילע םיביבח םייחה ירוסי ףא ,םייחה תא םה םיבהוא
 :ויזורח םה םידע .וינפמ םיחרובו תומה תא םה םיארי םייחב תוקבדו

 החכשה ידחפו ןולדח יתצלפמ
 םלועל חמי אל ירכזו השעא ךיא

 בחתא ינרפצ יב"ינפל חצנ ריק

 ..ןורכזל ימש וב תורחאו

 ינאפר אנ ,ילא ,ילא
 (רעס לילב) יננה םייח תלחמ הלוח

 הצור וגיא .תומה לש חצנ ריקב וחוכ יצמאמ לכב גרבנדלוג םחלנ

 תויחל דוע אוה הצור לכה תולככ םג .ןולדיחה תלחנ תויהלו חכשיהל

 ,םייחח תא גרבנדלוג בהוא יכ ,םלוע רכזל חצנה ריקב יחה ומש תא תורחלו

 ,םייעבטה םייחה תא םא יכ ,םייתוכאלמה ,םיפיוזמה םייחה תא אל לבא

 םייח ,ןקתל ידכ םהב שיש םייח ,רפכהו הרייעה ייח ,םימלשהו םירוהטה

 ,םתלצמ הבורמ םתמחש םייח ,קצומו םלש לכה ,הרפמו שרשומ םהב לכהש

 .דאמ ול רצ הלאכ םייח לע

 .םדנש בל רומזמ לע רצ יל רצו
 .םדאה ייח לע רצ ,יל דאמ רצו

 ,ןקתל בר הכ שי :לגלגה בש ול
 .ןקדזנ שיח הככ היוא המלו

 לאל היהי אלו ןקזי ןפ הגאדמ ותומדקל לגלגה תביש לש וז ותליפתו

 וילע םיביבחה ,םייחב ןימאמה גרבנדלוג ליבשב תינייפא הנה .ןקתל ודי

 ,שדח םייח ןכותב םלועה תושדחתהבו םנוקיתב ,םייעבטה םהייוליג לכב
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 ארוק ךכיפלו ,תיחשמו בירחמה תומה זחוא הנקזה תובקעב יכ ,אוה שיגרמ
 .אובל המידקהש וז לע רקיעב ,הנקז לע סמח אוה

 רופיס לכ לע טעמכ .ותריציב עפעפמה רומוהה עפש םג ןאכמו

 ,םייחה תגותו םלועה רעצ וליאכ םיוורה ,הלא לע םג ,םיברה וירופיסמ

 םנמא .הנוגה הדימב ונררושמ ןחינ ובש ,בוטה ידוהיה רומוהה חור תפפוח

 הברמ וניא ,ורודב םירפוסה ןמ םיבר גהנמכ שרל געול וניא גרבנדלוג

 וניא גרבנדלוג .ילדנמ לש ושרדמ תיבמ ואציש הלא לכ ךרדכ תוציקעב

 ולש רומוהה ,בל בוטמ קוחצו םייחה דוס -- ומתוח .ןמפושכ ביאכמו רטוס

 ארוקה שפנ תא םיבישמו םיבושה תוחונמ ימכ ,םייח םימ ןיעמכ םרוז

 .םיעזעוזמה ויבצע תא םיעיגרמו

 גרבנדלוג היה ,יטויפ עפשו תיתורפס תוררועתה לש רוד -- ורודב

 יהולא תא דבוע רתסבו ותרייע לש ויתומא 'דב דדובתמ "עונצה ררושמה,
 ותרישב גרבנדלוג היה עונצ .סרפ לבקל תנמ לע אלש ושמשמו הרישה

 לע םוקמה ןח, ,קר אל .וייח יכרד לכב ותועינצ ןכ הרישב ותועינצכו

 הרייעה תועינצ .ויבשוי לע םוקמה תועינצ םג אלא ל"זח ירבדכ "ויבשוי

 .ותריצי לעו גרבנדלוג שיאה לע המתוח תא העיבטהש איה הנטקה

 תנשמו ,וייח ךרדכ ותארוה ךרד .הארוהב וכרד התיה ךכ הרישב וכרדכו
 -הרומב םינומש תוחבושמה תולוגסה לכ .יקנו בק .ותריצי תנשמכ וכוניח
 תבהאו דליה תבהא ,הבוט ןיעו בוט בל ,תוריסמו ןורשכ .וב ויה ךנחמ
 םיבר ןכ לע .ןפקיה אולמב תועידי בחורו הוונע ,רשויו תונקייד ,הרותה
 ןירקה רשא ,לודג רבח םג אלא ,בוט הרומ קר אל וב ואר וידימלת .והובהא

 הרומ םג אלא ,ןמאנו בוט רבח קר אל וב ואר וירבחו ,ושפנ רהוזמ םהילע

 .הרישעה וחורמ םהילע ליצאהו ךורבה ורצואמ םהל קינעה רשא ,ץרענ

 רשטוק בקעי

 ,שארב םוקמ ילואו ,בושח םוקמ אוה ףא ספת גרבנדלוג .'מ ורבחכ
 רחאלש םיטילפה םרז .היבארסיבב תירבעה תוברתה לש יחרזמה לתוכב
 לש םימדה םרז וליאו ,היבארסיבל והאיבה הנושארה תימלועה המחלמה

 והונבשח םינש .םימלועל והפחסו םשמ והאיצוה הינשה תימלועה המחלמה
 דועב ותריד תריקע ללגב הדודשה היבארסיב לש תפותה שאמ לצומ דואל
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 והתקיבדה ביואה די .ול חנוה אל ,הארנכ ,םש םג לבא ,הינבליסנארטל דעומ

 אלו םדנ לולצה ולוק .ונמז םדוק רבשנ -- בהזה טע -- וטעו םש םג

 .תיבארסיבה הרישה ירמוא לש תולהקמב דוע עמשיי

 וימיקמ ינושארמ ,היה תידוהיה היבארסיבב ירבעה ס"היב ירצוימ

 תירבעה העונתה לש הרדשה טוח היה ןמזה ךשמבו ,וכרד תישארב וימייקמו

 ,דבלב היבארסיב לש המוחתב ךא -- םדוק ,טרפב תירבעה הרישהו ללכב

 תיתוברת הלועפ לכ .היתולילג תעברא לע הלוכ הינמור תולובגב ךכ רחאו

 םוחתבש תיכוניח העפוה לכ לעו תיתורפס הריצי לכ לע .קשת ויפ לע

 הנידעה וחורמ לצאו ומתוח תא שיאה עבט יתבר הינמור לש ידוהיה בשומה

 וא "תודורפ, ץבוקה תכירע ,"תולוכשא,, רעונה ןוחרי הז היה .הטקשהו

 הכורבה ודי התיה לכב -- הינמור תולובגב תרחא תיתורפס האצוה לכ

 -- בונישיקב ובשומ םוקמ היה ךשוממ ןמז .רשטוק לש תטהולה וחורו

 היסורמ ואוב םע ונק תא ץענ הנשדה התמדאב .הריטעמה היבארסיב תריב

 ךורבה הרצואמ הליצאה ,הסרית לעו השורית לע איהו ,הכפהמה ימיב

 איהו ,םייחה רואל אמצה ובל לע החורמו החירמ ,הניחמ ,יעבטה הרשעמו

 תורונכה ירתימ תא הטיטרהו הנינרהש םשכ תיטויפה ושפנ תא הנינרהש

 ןהוככ אוה תרש ןאכ .תידוהיה היבארסיב לש היררושמ -- היזוח רתי לש

 םיקחרמל ותעפשה גוח בחרתה ןאכמו ,ירבעה ךוניחהו הרישה לכיהב ןוילע

 ןיב ינוגיב ופפוטצה םש םוקמ ,הלודגה הינמור יוצקל דע ועיגה הינרקו

 ,רוא וקל ואצי ןואמצ ךותמ רשא ,תוכזו תורוהט תושפנ תובבר תושמשה

 תניצמ ואפק -- הינמור תרצות -- תיסאלקה האנשה לש ארונה רוקבו
 הלפאה תאו הרקב םידעורה תא םמחיו אב תטהולה וחורב אוהו ,םעז ליל

 .ריאה ביבסמ

 שארו הלועפה ינפואב היחה חורה רשטוק היה תוברתל סונכ לכב

 ךרבמה אוה .לעונה אוהו חתופה אוה .ךוניחה תומב לכ לעמ םירבדמה

 .ןווכתמב אלש ןווכמה םג ןבומכו ,חיכומה אוהו םחנמה אוה ,ןנוקמה אוהו

 .וירבד תא עימשמ היה תחנבו הקד הממד לוקב םא יכ ,וכרד שערב אל

 וכרד תא שיאה סלפמ היה ךכ ,החטבב ךא טאל םיכלוהה חולישה ימכו

 בצמב ףא .הדצה היטס לכ אלל ימצע ןוחטב אלמ ולוכ אוהשכ ,הלולסה

 ךכ .ןכאו .ושפנ ךודכד לעו ושואי לע רבגתהל שיאה לוכי רתויב עוערה

 ,וירישמ דחאב רמא
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 ךב התיה םא לא חורו

 ךתוא םעפ םעפתו

 ךפרת אל בוש םלועל
 .ךתומ םוי דע ךולתו

 ךשדק חור עגרו

 -- הקספו הללד םא

 ,ךל תינש בושת בוש עד

 ,הקזחבו -- ךב ררועתת

 דוע עבש יפ הי ץוצינו

 ,ריאיו ךב חקלתי

 ךל םיזמורה זפ יבכוככ

 .ריהב ףרוח ליל ימדב

 (ךיניע אשו אצ)

 חקלתי ףרוח ליל ימדבו בושי בוש רשא ,הי ץוצינב הנומא לש הז וקו

 ותעפוהב ןה ,ותושי לכב טעמכ רטשוק לצא סלוב ,זפ יבכוככ ריאיו וב

 .וידימלת להק ינפל ןכודה לע ודמעב ןהו ,בחרה רוביצה ינפל המבה לע

 חלןהמ ,תיפוסוליפ הוולש ןיעמ .ותרישדתב םע ודדובתהב םג -- םיקרפל

 ,ורוביד ןפוא לע :לכה לע הכופש תיליצא הוונעו הגות לש השודג הדימב
 ילילצב םג איה תרכינ םיתע .םיליגה לכמ םדא ינב םע ותוגהנתה ךרד לע

 אוה עפוש טקש ובצקו האנ וקרפש ,הסונמ הליפת לעבכ .הגונה ותריש

 אוה ררועמ ןתוא םג רשא ,תושפנ אוה הדוצ ךכו .ןוגיו בצע ,רהוזו דוה

 תודיחיב ,שחלב תישירחה ,ותליפת תא אוה ףיערמ הרואכל .הכז הליפתל

 ןווכתמב אלש םלוא ,ובלל ,ומצעל אוה רבדמ וליאכ ,תוענ ויתפש טעמכ
 .דחאכ רוביצהו דיחיה בל ,בלה יקמעמל ולוק רדוח תיעצמא-יתלב ךרדבו

 .םישבכנה תעדמ אלשו ותעדמ אלש ונוצרל םנווכמו תובבל אוה שבוכ ךכו

 :ךכ אוה רמוא וירישמ דחאב

 ,ירוענ תמדקמ יבבלל דחא שדקמ

 ,תרשא ןהכ ול וישדק ישדקבו
 ,ירואו ימותמ יתששר ילכ אל

 .סרהי םרט יחבזמו

 ,ימלשו יתלוע הבירקא וב לילו םוי

 .הדוקיו ישפנ שא ,יבלחו יבל םד
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 -- ימשל וצרי םא ןדע עדא אל

 .הדמעא יתרמשמ לע ינאו

 ,רעבל םג יהיו ישדקמ ברחי םאו

 -- ידימת רנ לש קיזה ןורחא קר בהבהיו

 ,ראשא ןמאנ ינא לתה תוברח ילע

 .ידיחי שחלא יל הלפתו

 תונוכת .ויביבס לע ותעפשה חוכ הזבו רשטוק היה חור ראש לעב יכ

 ,הבהאו תמא ומתוח ,תוירחאו תוריסמ -- וכרד ינויצ ,יקנו בק -- ושפנ
 שחנ -- שחנה יכושנ לכ וילא ואשינ ןכ לע ,ללכה תבהאו טרפה תבהא

 .ואפריו ואשינ -- תוללובתהה

 ןיב התיהש השקה תוקבאיהה בטיהי-בטיה היברסב ישנא ונל הרוכז
 הינבליסנרט תריב -- הרושימיט ןיבל -- היבארסיב תריב -- בונישיק

 ופרה אלו וב וקיזחה תולודגה תוליהקה יתש .הרומהו רפוסה רשטוק לע

 הנממ ותאיצי םע ןפ הנושארה הששח .וב תוכזל הצמאתה תחא לכ .ונממ
 רתכומ"יתלבה הרירגש רשא ,תירבעה תוברתה 'לש הוויזו הדוה ותא הנפי

 תויואה ינישמ הלודג הליהק לש תושפנ תלצה -- הינש הנעט .רשטוק היה
 .תמדוקו הפידע תוללובתהה לש

 .הנורחאה החצינו

 דגנו ונופצמ לוקל ברסל לכי אל תימואל תעמשמ לעב שיאכ רשטוק יכ
 ,בושחה יצולחה דיקפתה תא ומצע לע לביק וירבח ןוצר דגנו ישיאה ונוצר

 תא םש רוסאי ןעמל הרושימיט תולג ךורעל אציו ומוקממ רקענ ,ענכנ
 תוטעומ םינש ךות ,ןכאו .הקזחה תוללובתהה תדוצמ לע שדוקה תמחלמ
 ירחוש לכ לש םנוצר תעיבשל ,םימיוסמ תונוחצנל תוכזל ודיב הלע
 .הינמורב תירבעה תוברתה



 הפי .ב א

 ןמביפ בקעי

 (הסמ יקרפ)

 .א

 ןב ותויהב .1881 תנשב היברסיבב רשא יצלב ריעב דלונ ןמכיפ בקעי

 לש םילודגה היזכרמב הליב ותורגב תונש בור תא ;הסידואל אצי םירשע

 רזח היברסיבל .ביבא-לתבו ןילרבב ,אשרווב ,הסידואב ,תירבעה תורפסה

 רס היה ,ןכמ רחאל ;םינש שולשל בורק הב בשיו 1905"ב הנושאר םעפ

 ןמ עסמ תעשב ללכ-ךרדב ,םיטעומ םימילו תוקוחר םיתעל קר ותרוכמל
 סנואמ הבישי ,הנשל בורק בונישיקב בשי 1924 תנשב קר .ברעמל חרזמה

 יצלב ריעהו ללכב היברסיב תספות ןכזיפדלע"ףא .הזיוו תגשה יישק לשב

 .ותריציב בושח םוקמ טרפב
 יח אלש םושמ קר אלו ,קהבומ "היברסיבישיא, וניא ןמכיפ לבא

 הלכשה ומצעל שכר הפוריא תוצרא ינפ לע וידודנב .הז ץרא לבחב בר ןמז

 -תידוהיה הרבחב לבוקמל לעמו רבעמ ויהש תופקשהו תוגשה ,הבחר

 שחכתהלו רכנתהל לוכי היהש יאדוו תיתוברת הניחבמו .תיאברסיבה

 ,ילאטנמיטנסה"יטנאמורה ויפוא לשב ןה ,ךכ גהנ אל ןמכיפ ךא .ותרוכמל
 ותעדי-בחור לשב ןהו ,קתניייללב רשק ותודלי"ףונ םע ושפנ תא רשיקש

 היברסיב תודהי יווהב םיעוטנה וישרוש ןיב תודחאה תא הסרגש

 ויבתכב .תילאסרבינוא תוברת לש היאיש דע ועגנו קחרה ועיגהש ויתורואפל

 םהש ,אמור לע םיקרפו היברסיב לע םיאנ םיעטק הלא דצב הלא אצמנ

 םיקהל הז ץמואו תמא"תויווחל וז תונמאנ .וננמזזתב תירבעה הסמה ראפ

 ותריצילו ןמכיפ לש ותומדל םיוושמה םה ,םירזו םיקוחר םימוחת ןיב רשג

 .ילוגסה םכרע תא
+ 

 ;םייפארגויבוטוא םיקרפב הרישע ,הזורפבו רישב ,ןמכיפ לש ותריצי
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 -ריע לש הפונ תא ראתיו ותודלי ירכזמ ףא הלעי אוהש רבדה אופיא יעבט

 םדא ,םיננורתמ םיפונ .הרישל רבד לכ ךפהנ ןמכיפ לש ודי עגמל .ותדלומ

 -לש-ךפונ הזיא ףסותמ לכל .תובוטה ויתולוגסב -- רפס ,ותיילעב הלגתמ

 ןנוח ןמכיפ יכ .וניניעל ופשחו אוה אבש דע ,ונתסיפתמ וליאכ םלענש הריש

 לע ותשר שרופ ודי תחתמ אצויש המ לכבש טויפהו ,בוט"גזמב ,הפי ןיעב
 .ויתוביבס

 ותרדגהכ ,"הוואנה היברסיב ףונב טיטב תעבוט הרייע, איה יצלב

 ראתל רזח אוה הנש םירשע רובעכ .1905 תנשמ ,"ביבא רקוב,  הילידיאב

 :רמאו ,"יתבהא רשא םירעה, הזורפב"המאופב יצלב תא

 הב חרפת רשא בהזה"תינמח ךא ,הב ראפיילכיה אלו תודימדיתב אל,

 אל רשא ,םילחלחכ הב םיפיזש ינגו ,הצק דעו ץרא הצקמ הומכ ואצמת אל

 ".ןייח ידודנ לכב שיא דוע םחכשי

 היתואשקמ תבונת תא ,הילורח קריו הימימ קתמ תא, רכוז ןמכיפ

 תואלמו תולודג םירע, :םוכיסל ףיסומ אוהו -- "תובלבלמה היטיש םשובו

 אשדה דוע ריאה אל יתדנ רשא לכבו יתכלהתה רשא לכב ךא ,יתיאר הדמח

 ."םימהדלולצ טואירה תפש לע בהזה ידוקנ םירפאב ריאה רשאכ יניעב

 אוה ,ינשה רואיתב טרופמה ןיבל ןושארה רואיתב זמרנה ןיב לדבהה

 ובלל בורקה תא ףוטעל דימת שקיב ןמכיפ .טויפהו םזילאירה ןיבש לדבהה

 ובלל םיבורק םניאש םירבדה תאו .תילאטנדנצסנארט היסאופ לש קויד

 .ותביתכב הוודחה ,בויחה ,רואה יוביר -- ןאכמ .הקיתשב עילבה --

 בתכש רופיסב יוצמ הייארה תורוצ יתש ןיב הגיזמ לש ןויסנ ןיעמ

 הטושפ רתוי הברה הרוצב ןמכיפ בתוכ ןאכ ."יתדלומ ריעב חספ,. ,םידליל

 התרוצמ םלעתמ וניאש תורמל ,ותדלומדריעל ובלדישגר תא עיבמו

 : תיתואיצמה

 הבש ,ריעה איה :אלפ ןיאו .םויה דע הל הרומש יתבהא ,וז ריע..,

 םימה תעורת תאו רהנה לע חרקה תעיקב תא הנושארל יתעמש הב ,יתדלונ

 םינבלה היציצ חירו ,תחרופ הטישה תא הנושארב יתיאר הב .תיביבאה

 תנוכש דחוימב ,המצע ריעה לבא .יתודלי יביבא תא םויה דע יבלב הלעמ

 דמעש ,ונתיב וליפאו םייוגה ירוורפב ,בלה ןיבאדל .הפי התיה אל ,םידוהיה

 ןליאמ םורע היה -- םרזהדזילע טואירל ךומסו תודשל ךומס ,ריעה הצקב
 "...םיחרפו קרי תגורעמ ,בלבלמ

 "טואירה לומ תיב,, ורישבו "יצלב. אשונל ןמכיפ רזח המחלמה ימיב

 ורמתשנ םהש יפכ וירוה תיב תאו ותדלומ ריע תא ילידיא חרואב ראית אוה

 : דוע ונניאו היה רשא לע וז הניקב םייס אוהו .ונורכזב
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 הקתוש המדאו לד תיבמ
 ,הקני ישפנ הנוגי דגמ תא

 ,הננר ערזו הדש רואו

 .הקלח ויה הדדנש לכבו

 המדאה דוקפל דוע יתמלח

 ,המוח תא יתרמש הכ דע רשא

 הנומט התחתש ,ןבאה ףוטלו

 ;:המחנל התכז אל וז ,ימא

 תלפמ לצב ,יער ,יחא דוקפל

 ,תלצמ דיל ופיצ ,שוב דע וכיח

 -- ,הרהימ אל ליצהל וז דיו

 ! הרבע םויב םלוכ ופסינ םא דע

 .ב

 ,תירבעה הרישב ןמכיפ לש ושודיח תאו ודוחיי תא יוארכ ךירעהל ידכ

 ,האמה תישארב ונתריש לש הדמעמ תא -- ףעיב םג אולו -- רוקסל שי
 .םינושארה וידעצ תא דעצ ןמכיפ רשאכ

 אל דוע תימואלה היחתה תרישל הלכשהה-תרישמ רבעמה תפוקת

 תופחל ושקיבש ,םינזרחו םיצילמ יריש םימסרפתמ ויה תעה"יבתכב .התלכ

 דצה ןמ ,ךא ;:ללמ"ימר םיקוספב ירוקמ יוטיבו תיתמא היווח רדעה לע

 תרושב תא איבהל הרמאש ,השדחה הרישל ןיטינומ ואצי רבכ ,ינשה

 ,"לארשי ןואג, לש ונרק תמרה תאו ,אובל"הדיתעה תימואלה המוקתה
 תא שבכ ןיידע קילאיב .1 .ח .תוביבנב םימעפל ולבגש ,םיהובג םינוטב

 רבכ ץרפתה ,ותמועל .הגונעה הקירילב וחיש-ןוקצו ולש סותאפה תומוצעת

 ץרפ רואינש .תובבושו הוודח תועפוש ,תוזילע תורימזב יקסבוחינרשט

 ללס ןהכ בקעי .גייס תעדוי הניאש תורירשב ,םישדח םימוחת שבכו םירדג

 ןמזה תנפוא יכ ,המוד ."םינוירבה, תריש לא הכרה הקירילה ןמ וכרד

 ...תינמקנ תוללוה ,םירכס"תצירפ ,ןורג-תויממור התיה
 -היתווצמ םע ףחסנ אל םג אוה ךא םרזה דגנ רתח אל ןמכיפ בקעי

 ןונגסב ,ולש םילכב עיבהל שקיב ולש תמאה תא .הפוקתה לש תודמולמה

 ףוקזל ונא םילוכי ,תיביטקפסורטר הניחב ךותמ ,םויכו .ולש המיענב ,ולש

 יתלכשהה חסונה יריישמ הייקנ התויה תדבוע תא םג ותריש לש הכרעל
 תיטויפ הרובג וז התיהש המוד .תונייקח לש תודוסי תללושמ התויה תא םגו
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 לכל לעמו ,רואינשלו יקסבוחינרשטל תומדיהל אלש ,איהה תעב ,ררושמל

 ,הרוצ םושב ,ןוגיפא היה אל ןמכיפ ,ןכאו .קילאיבמ עפשומ תויהל אלש --

 ינחורה ותיב ינמאנמ היהו םיררושמ םתוא לכל ברוקמ היהש יפ לע ףא
 .םילודגה ויצירעממו קילאיב לש

 רבכ ,ד'ערתב אשרווב רואל אציש ,"םילועבג,. ,ןושארה ויריש ץבוקב

 ,םירישה בורבש חורה-תגות .ןמכיפ תריש לש היתונוכת ירקיע םיטלוב

 תויטויפ תורוצ הלא לכ -- תמויסבש "הטנאופ,ה ,םייטנמורה םייומידה

 ,ןיקשופ ןייע .םימי םתואב דחוימב הב קבד ןמכיפש ,םלועה תרישב תועדונ
 יריל הול לש המיענ ,ולשמ המיענ ול התיה זא רבכ ךא .הנייה ,ןורייב

 דוחיי-ינמיס הב ורכינו תירבעה הרישב השדח התיהש ,ףונ םע תוהדזהו

 תחרוז שמשה ,ררושמה לש וחור-ךלהב דימת טעמכ ךורכ ףונה .םייאמצע

 ךלהתי. אוהש העש םגעתמ ובבוסה עבטה לכו ,וילע הבוט וחור תויהב

 ונל םיארנ תאז"םעו ."ףעש רשוא לש םיפיעש תורוא דוכלו םמודו בצענ

 לש םירחואמה עבטה ירישמ רתוי םייעצמא-יתלבו םייטנטוא הלא םיריש

 .היולג תישגר תוהדזהמ טעמכ םייקנה ,ןמכיפ
 ןקותמ חסונב ,השדח הכירעב ןמכיפ איבה "םילועבג,ה ירישמ קלח

 ףוני-יריש רתויו םיישיא תוחפ םאשע אוה ."תודש לע םיללצ, ץבוקב
 םוקמבו .םינווג יקוידב הבריה ,םנונגס לתיפ ,םנושל רישעה ,"םיפורצ.

 תוארה"תדוקנמ םירבדה תא סופתל שקיב ,ולש ותשגרה תא ונל רוסמל

 סופתל ונויסנ .םצ עה תא אלא ,שקיב למ סה תא דוע אל .ומצע ףונה לש

 ו תונכסו םיישק בר וניה ומצעלדאוהשכ ויתורומתו ויתויולגתה לע עבטה תא

 תטישב זוחאל הסנמ אוה :ילמסו יעטק רואיתב דוע קפתסמ ןמכיפ ןיא

 ךא .תיטתניס היציזופמוק קוצילו אשונבש םידוגינה תא ףושחל ,רייצה

 המיענה ןוערגב שוחי ארוקה -- ,היהת רשא תינכטה ותחלצה תדימ היחת

 .עבטב סנאוינ לכ סופתל ,רחואמה חסונב ,שקבמ ןמכיפ .הרישיה תישיאה

 בתוכ אוה .ףונב הרומת"דונדנ לכ רוסמל ,םומיסכאמה דע ותולכתסה דדחל

 חמצ לע ,איגו עבגו רה לע ,הנשה ישדוח לכ לע ,הנשה תונוע לכ לע םיריט

 המילש תוהדזהל תרתוחה ,וז הרישל ףדרנ"םשל ךפהנ ףוגה .רטמו רהנו

 שמתשמ ,ולש "הקיטאופ סרא, תניחב אוהש רישב יכ אלפ ןיאו .עבטה םע

 : תויונמאה יתש לש גוויז ירחא שופיח ךותמ ,רויצה יחנומב ררושמה

 םישלו שוחבלו רייצל יד ןיא

 ,דורווב לוחכה תא המאות דיב

 םיססות םיעבצב תולעה הכו
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 : תוארמו תונומתו דבה לע םיפונ

 םיזפחנ םיעגר תוהשהל שי יכ

 תורוזפה ףוסאו בשקהו רוכזו

 ,םיסומכ ץרא-יאלפ דוכל אוה ףונ יכ
 .תוארמב םלועה שודיח אוהו

 ביחרהל שקיבו ףונה-ררושמ לש רתכב ודועמ קפתסה אל ןמכיפ ךא

 הדימב הפי ולע םלוכ אל םא םג ,הלא תונויסנו .הינכתו ותריש ימיחת תא

 אוהש ,"שמש ימי, ויריש ץבוקל אובמב .םהילע ונתעד ןתינש םייואר ,הווש

 : ןמכיפ בתוכ ,ולש תויכ"נתה תומיאופה תפוסא

 -תעבהל רתויב הלענה יעצמאה יניעב ימי לכ התיה תירילה הרישה..,

 התרוצ יוויעכ יל הארנ םירבד תבחרה ידידלע הבוברשש דועב ,הנמאנ םדא

 ימצע תא עיבהל ךרוצה יב למגשכ ,דאמ רחואמ ליגב קר .תיתמאה

 תקזחומה ,תירילה המיאופה תא יתאצמ ,תויביטקייבוא תויומד תועצמאב

 וז הרוצ םג ,םרב .רבעמ תרוצכ תקדצומ ,םייפא"םייטמרד תודוסי ידי"לע

 ,ףונהדרויצו ירילה רישה תוחתפתה אלא הרקיעב ,ןכ יפ לע ףא ,הניא

 םייח ונתנש רקיעב םה -- ולוכ ך"נתה לע שדח רוא וליפהש ץראה תוארמו

 "...תומודקה תויומדל םג

 םג רשפאו ,ןמכיפ לש תויכ"נתה תויומדה תסיפת לע קולחל רשפא

 אוה הלענ דחא רבד ךא .הלאה תומאופה לש יפאהו יטמרדה ךרעה לע רערעל
 התכז איה :הלא תונויסנמ הרשעתנ הז קהבומ ןקיריל לש ותריש : קפסה ןמ

 -תרישעו תיתיצמת התשענו הלא הקמעהו הבחרה יצמאמ לש רזוחה רואב

 .רתוי יוטב

 ,תיוואלסהו תידוהיה ,תיממעה הרישה ןיעמ לא ןמכיפ ךלה ,אסיג ךדיאמו

 -ימירפב םיזעונה הייומידמ ,שגרה"יוורו םיטושפה הינוגינמ ומצעל לגיסו

 רידה אל אוה ןמז ותואבו .םימימתהו םילולצה הינכתמ ,םהלש תויביט

 ותקיזו ,תירבעה הרישב רתוי רחואמה רודה תריצי ,תינרדומ הרישמ האנה

 םירבדה ךשמהב רובידה תא הילע ביחרנ דועש -- ונממ םיריעצה תרישל וז

 .תירבעה הרישב תופוקת יתש ןיב תרשקמ הילוחל ותוא התשע --

 ותביתכ ; שדחל תדמתמ תונריע לש רידנ ינחור ןורשכב ךרבתנ ןמכיפ

 תודייתסה לכל רומגה דוגינה -- תונורחאה וייח תונשב םג -- דימת התיה
 .תינכתהו תינרוצה התלכי הביחרמ ,םירקבל תשדחתמ התיה איה .ןואפיקו

 -תישארב םיקוציו םיעובק ויה רבכ ותריש לש דוסיה-יכרעש יפ לע ףאו

 העבה"תורוצא םישדח םיאשונל ומצע תא קיקזהל לדח אל אוה ,וכרד
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 ורודב ירבע ררושמ היה אלו ,תובר תוצראל ןמכיפ עיגה וידודנב .תושדח

 םימילקאו םירז םיפונל בידנ הכ הטילק רשוכו הדח הכ תושיגר הליגש
 .םיקוחר םיינחור

 רתוי הוולש ,תרחא הפוקת לש הנב ןמכיפ היה ושפנידוסיב יכ םא

 תונהיל םדא לוכי ובש םלועב וטלקנ םינושארה וימשרו ,רתוי הביציו

 אוה תאז לכב -- ,"הפורצ הריש, רמולו ןליאו רינ לש יונמ עירפמ ןיאב
 ותרכה אולמב רבעמה תא שח אוה .לומתא-לש-םלוע ימוחתב לבכנ אל

 המחלמהו האושה ימיב .הרומתה יכרדמ תונקסמ קיסה ףאו תיטויפה יתעדותו
 לטנ תא קרפ .חכפתנו ללטצנ הנונגס ,ילאוטקאה אשונל ותריש תא סייג

 : שרופמהו יוגהה םמשב םירבד תונכל לחהו דיבכמה םייומידה

 ; םימיאלו ןוגיל ונכסה

 ,עוקשל בשו םוי םק החירז אלל

 ,םימולש-אלל רחמ הפצי בלו
 .עולכ ריחשי וליצ ,אב אל דועבו

 ,עומדל אלו ץלפתהל אל ךא

 ,םימקונ-ףורגא לשח לילו םוי יכ
 -- עוגרל אלו תוכה םילבנבו

 ! םימשמ באכמ ,םיחא ,רקענ הכ

 ,תובבל דוע יצראב וספא אל ןה

 עוני םמד םילג אוש םע רשא

 ; טובנו דוקיל ,ורצונ בוחאלו

 ,עול-יחתפ לע ולשי תובבר ךיא

 םתוא דוע רעסה קיעזה אלו

 !םדא תודפל ,הבהאל ,ירמל

 יתונמא שוביכ ומצעל ףוקזל ןמכיפ היה לוכי תונורחאה וייח תונשבו

 תויומד, ורפסב ץבוקמב ואבוהש ,םיישיאה תונורכזה יקרפל יתנווכ .ףסונ

 תוהמל םינומא רומשל ררושמה לש ורשוכ תא וליג הלא םיקרפ ."םימודק

 וז הביתכ לש תישפוחה הרוצהו .יאזורפה אשונב וזחאיהב םג ותריש

 .יפאה רואיתה תבחרהו תולכתסהה תקמעהל בחרנ רכ הריאשה
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 לש ודי בורל התיה ןמכיפ תרישב תויטויפהו םזילאירה ןיבש קבאמב

 םימעפל ךורכ הז ןוחצנ היה םימדקומה ויבתכב םא ךא .הנוילעה לע טויפה

 ןמכיפ עדי םינורחאה ויבתכבש ירה -- רואיתה לש תויטנטואה לע רותיווב

 ילב ,וב עגנש אשונ לכל רואיתה-תולילצו הייארה-תוריהב תא תוושל

 התיה וז הגיזמו .הביתכה לש יטויפה ךרעה לע והשלכ רותיוו רתוול
 .ותריצי לש דוסיה יכרעמ

 .ג

 הפיקמ איהו םיכרכ המכב תסנוכמ ןמכיפ בקעי לש תיתרוקיבה ותריצי

 תורפסה תודלותב םיבושחה םישיאהו הלוכסאה ,םידברה לכ תא טעמכ
 הלכשהה יפולאל תופיקמ תויפארגונומ שידקה ןמכיפ .השדחה תירבעה

 םירמאמ שידקה ,קילאיב לע רפס בתכ ,(ןיקסנלומס ץרפ ,ג"לי ,ופאמ)

 ,ילדנמ) הסידוא ירפוס לש םתריציו םתוישיאבש םינושה םידדצל םיבר

 ,(יקסב'צידרב .ןמשירפ ,ץרפ ,בולוקוס) אשרוו ירפוס ,(ןויצדןב .ש ,םעה"דחא

 ,ץיבוקרב ,ןימינב 'ר ,גרבנייטש ,ןיסנג ,רנרב ,יקסבוחינרשט) ורודי"ינב

 םיבושחה םירצויה ןמ המכל ףאו (דועו ןונגע ,אלרוב ,שרב ,ןוראב הרובד
 ,רבחמה לש ותומד ונילא תפקשנ םהיטיש ןיבמ .רתוי םיריעצה תורודה ינבמ
 םג אלא ,הזה ןמזה לש םיחבושמהו םיבושחה םירצויה דחא קר אל היהש

 ומימת לעב ,גזמדבוטו תוכילה-םיענ שיא ,רתויב תוינמוהה תויומדה תחא

 .ותריציבו וייחב תיליצא תוטשפו תיטנטוא תיטויפ

+ 

 בתכ ,השדחה תירבעה תורפסה לש היפארגוילביבה תא רדיס רנזולק

 .פ ;םייתורפסה םהיגשיה תא םכיס ,הירצוי יבושח לש םהייח"תודלות תא
 ,השדחה ונתורפס תודלות לש תויגטרטסיאה תורגסמה תא בציע רבוחל

 םג םא ,היולג תויתמגמ אלל ,תחכופמ הרוצב םירצויה לש םתוהמ תא רידגה

 תרוקיבה לש היתודוסי תא חינה ןמכיפ בקעי .הדימה-לעדרתי תיטקאדיד

 וחינה םתשולש ...תוהדזהו ןויע לש ,טויפו עדמ לש הגיזמ איהש ,תרצויה

 םא ךא ;ולשמ תויוכז םהמ דחא לכלו ,ונלש תינרדומה תרוקיבל תודוסי

 ,דומלל וניברה יממ ,רתויב ונל בורקה והימ ונמצע תא לאשנ
 ותביתכב .ןמכיפ בקעי :תחא הבושתה היהת ,תכלל וניצר ימ תובקעב

 םירבד םויכ םג אורקל ונל םירשפאמה ,"םיינמז-לא, תודוסי םתוא ואצמנ
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 יכ ללכ שוחל ילב הנש םישולש וא םירשע ,רשע ינפל בתכ ןמכיפש

 .הזה ןמזב אלו תובר םינש ינפל ובתכנ םהש ללכ רוכזל ילב ,"ונשיתנ,

 םימי ונכותב תשגרומ היהת דוע ןמכיפ לש תינחורה "ותוחכונ. יכ ,המוד

 קר אל וירמאמב ונל הלגתמ ןמכיפ יכ ,הבורמ התכרב וז העפותו םיבר

 תיטתסאה הכלהה ירוממ דחאכ םג אלא ,יוטיבדקדו שגר"ןידע ררושמכ

 .רודה לש םילודגה תירסומהו

 הזורפה .ררושמה ןמכיפמ ותוהמב הנוש וניא רקבמהו יאסמה ןמכיפ

 היטס וא ותרישל ףילחת ודועמ ול השמיש אל תיטסיאסאהו תיתרוקיבה

 ןיעמ ול התיה םירמאמה תביתכ יאוולו המלשה קר אלא ,הנממ
 התוצמל שקיבש "תוהמ, התואל רתוי תובחר יוטב"תורוצ ירחא שופיח

 לע ,הלוע םג ילואו ,לפונ וניא םכרעש םיקרפ ויתומישר ןיב שיו .ותרישב

 תא עיבהל רתוי ישפוח ,הזורפה םוחתב .ןאכ היה וליאכ המוד .ויריש ךרע

 תינמכיפה המישרה יכ .יוטב לש רתוי תובחר תויורשפא לעב ,ושפנ ישחר
 התרגסמב גזמל ליכשה דימת ; הפורצ "תילאוטקלטניא, קר םלועמ התיה אל

 ירילה ןחלה תא ,תיפארגויבוטואה המיענה םע יטויפה ףונה-רואית תא

 .תיטתסאה הכרעהה םע

 ינב םיטסינויסרפמיאה םירקבמה לש םכרד איהש ,תרוקיבב וז ךרד
 תונכס ,(רטמל לי'זו סנארפ לוטאנא רקיעב) הרשע-עשתה האמה ףוס
 תועתלו תוטסל וז ךרדב רחובה רקבמה לוכי הלקנ לע .החתפל תוצבור תובר

 הלא ירהו) שוריפ וא ןויד ,הכרעה לש גשומ לכמ םיקוחר םילועשמב
 תירילה תוכפתשהה לא גילפהלו (!תיתורפסה תרוקיבה לש היתודוסי

 תיטויפיודביספה תרוקיבה .תיחטשה תופסלפתהה לא וא תקפקופמה
 -- האידיאה םוקמ תא הרופתימה הספת הב ןכש ,ונילע הדושח דימת התיה

 ןויעה םוקמב ואב הביבסמו-הריציה תובקעב (לוכיבכ) םייתוגהה םירוכריכהו
 .התרוצבו הנכותב רישיה

 תרוקיבה לש םינממסה בור יפ לע םנמא תויושע ויתוסמ .ןמכיפ ןכ אלו

 ונינמש םייוקילהו םימגפה לכמ תויקנ ןה ךא ,תיטויפהו תיטסינויסרפמיאה

 טרפמ אוה ;רצוי לכבו הריצי לכב ועגונב ומצ ע לע םנמא רפסמ ןמכיפ .וזב

 ארק ןמז-קרפ הזיאבו תוביסנ הזיאב וא ןודינה רפוסה תא ריכה דציכו יתמ

 ,"ימתס,  יפארגויבוטואהדורופיס ןיא םלועל ,לבא .תמיוסמה הריציה תא

 לש ופוסב .ימצעדקוניפ לש תוביסמ קר תאז השוע ןמכיפ ןיא םלועל יכ

 בורבו ;ולש יפארגואבוטואה קרפבש יתילכתה ןיערגה ךל ררבתמ רבד

 והשמ שי ןמכיפ לש דאמ ישיאה ורופיסב יכ תעדל חכונ התא םירקמה
 .םלש הנחמל ,המלש הפוקתל ,םלש רודל ינייפואה ןמ
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 שקבמ אוהש םושמ א קווד וא ל הז ירה הרקמ לכב ךכ גהונ ןמכיפ םאו

 אלא ,ןמזלו הריציל ,יפיצפסה ,ינייפואה דצה תא תולגל הליחת הנווכב
 אוה דימת .ותביתכו רפוסה תוישיא ןיב תודפ םש וניא אוהש םושמ

 םע תיטנדיא הניאש הריציב ןימאמ אוה ןיא יכ המודו ,וז תוהזל הטונ

 דחא סומתיר,ש םירפוסה תא דחוימב בהוא אוה יכ ,רצויה לש ותוישיא

 ןמכיפ הלעמ ,הזה "סומתיר,ה תא עובקל ותוסנבו ."בתכבו הפדלעב םהל

 דע ,ןמזהדחור תאו םוקמה תאו ףונה תאו ותריציו שיאה תא דחא הנקב

 .תיתמא הריש יקרפ ודי תחתמ איצומ אוהש
 רואשה ויניעב התיה הרישה .ותייווה לכב ררושמ היה ןמכיפ ןכא

 גשומל ןווכתה אוה "הריש., ורמואבש רמול ךרוצ ןיאו ,םייחה תסיעבש

 ודידל היוצמ הרישה .קייודמה יטרואיתה גשומה ןמ לודגו בחר רתוי הברה

 רקחמה-שיא ןיב ףא תוהז אצומ אוהו .רסומ ,יפוי ,ןורשכ שיש םוקמ לכב

 "!םשפנ דוסיב םינוש הלאה םיסופיטה ינשש אוה ןוכנה, .הרישה"שיאו

 : בישמו ,ילגי ןב יקוב לע ותסמב ןמכיפ לאוש

 תא הקימעה הבשחמ ירבדב תוקסעתהה .תרחא וחיכוה דרפס יררושמ,

 ררושמכ בשח ןכ לעו הווש הדימב ףוסוליפו ןטייפ היהש ג"בשר תריש

 ויה אל לכשה ןוטלשו בלה ןוטלשש ,יולה הדוהי וליפאו ;בשוחכ רשו
 הבהאה עפש ידי לע "ירזוכה, דיספה םולכ -- ג"בשרבכ "םינייועמ, וב

 *"? ותוא םעפמה
 ןיב בוטיקו קוחיר לש ךילהת לח ונימיבש ךכ לע רצימ אוה רחא םוקמבו

 : רקחמהו הרישה

 לש האצות אלא וניא ,רקחמל הריש ןיב ונימיב קיספמה ,דחה וקה,

 תופעתסה לש האצות -- תונורחאה תופוקתה תב תינוציק היצאיצנריפיד

 טרפה לש ותונוגבר תא "עוצקמ,ה קוזיח םשל השטשיטש ,וז תיתוכאלמ

 .םימוחתה םוצמצב בורה לע ריכמ וניאש ,"ללוכה םכחה, גשומ תא הלטיבו

 התרכנ זאמ .חורה"שיא ינפב םירעש המכ לענ הז םוצמצש ,קפס ןיא

 תוערבש הלודגה .םירצובמ ,םירצ םיקיפאב חורה הסנכתנ תוילאסרבינואה

 ליטהל ,הרישל רכנתהל "עוצקמה תבוח.כ האור ליחתה רקוחה יכ ,התיה

 ודצמ ררושמה םגשו הריש לש תינימשבש תינימש לע דושחה ורבחב םגפ

 ."ושפנב שקנתמה ,ביר שיא וב האור ליחתהו עדמה שיאב ןימאהל לדח

 -ןיאשרטפשמה ןמ םולכ הב ןיא ,תינקספ הניא ןמכיפ לש ותביתכ

 תוהזהו הבריקה תשגרהב הרקיע .טלחומה ןידהירזגמ ,וירחא-רהרהל

 וז הבריק שיגרהל היה לוכי ןמכיפ יכ -- אוה אילפמה רבדהו .רצויה םע

 ורחב ונלש םירקבמה בורש העשב .הזמ הז םינוש הכו םיבר הכ םירצויל
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 חוכב ,םיקוחרה תא ףא ברקל ןמכיפ שקיב ,תידדצ-דח תינזיטרפ הריחב
 אל ויניעב .הלוכסאהו גזמה ,םרזהו ןונגסה ילדבהל רבעמש הנבההו הבהאה

 הסידוא חסונ ,ןיסנג וא ילדנמ ,ץרפ וא ןמשירפ :המלידה םלועמ הדמע

 רבעמ וליאכ היה אוה ,םירשכ דחי םג םלוכ ויה ויניעב .אשראוו חסונ וא

 םייאדווה היכרע תיברמ תא ויתועורזב קבח אוהו .תיערא תקולחמ לכל
 ןיע לעב היה ןמכיפ יכ .םימודקה תורודבו ורודב תירבעה הריציה לש

 ןכ לע ;םיניד תוויע אלו סומלופה ףטשב ףרגנ אל אוה .חונ גזמו הבוט

 .םיקוחר ברקל ליכשה

 .תונרשפ ךותמ תעבונ איהש ורמאו יאנגל וז הנוכת ושרד רשא שי

 אללו חוכיו לש הרעס לכל ץוחמ ןמכיפ יבתכב םינד ונאשכ ,התע לבא

 אקווד ויבירי לכמ ןמכיפ קדצ םיבר םירקמב יכ רמול לכונ ,תוינפ לכ

 תיביטקייבואה ןוידה תמרל תולעתהלו םירצי לע גילבהל עדיש םושמ
 שיחמהל עדי אוהו .םינפ"תאשונ הניאו תדחושמ הניאש וז :רתויב תנגוההו

 תדגונמ התיה םכרדש ,ונממ- רומגה ךפיהה ויהש הלא יבגל םג וז הדימ

 : ןיניירב ןבואר לע וירבד ,אמגודל ,הנה .ולש וכרדל תילכתב

 ומלעתהב ,תיתמאה תרוקיבה דגנכ אטח ןיניירב םגש ,ידיחיה טנמומה...

 ,תרוקיב לכל אצומ תדוקנ שמשל היושע איה קרש ,רפוסה לש ותוישיאמ

 וללעתהש ,הלאה תרוקיבה יקרפ .ןודרוג לע העודיה ותורעתשה התיה

 לש טקא םא יכ ,אטח קר אל ,םמצעל םהשכ ,ויה ,תמה היראה תיווגב

 המכ דגנכ תולוקשה ,תורבעה ןתואמ תחא התיה תאז םלואו .תוברת"רסוח

 .רעונה תוזעו רעונה תוצרפתה ,הנושארה תורענתהה התיה תאז .תווצמ המכו

 המחלמה"תעורת ךותמ .ןמזה תוא -- חורב ינויצולוביר לעפמ היה הז

 םוקמה תא תונפל תירזכאה הפוקתה-תעיבת התלע הלאה תרוקיבה-יקרפבש

 הניא םימעפ ,הריציכ תרוקיבה .תובבלה תא הל רישכהל ,השדח הרישל

 םשל קר ,הארפה םשל קר םלואו ,רוקעל םג איה התבוח .םימחר תעדוי

 דיב ולוכ רקעייש ןעמל ,ידמ רתוי השק זרא היה ןודרוג .השדחה הריציה

 הקירילה לש םחה הכויחמ .דבכה ולצל שלקתנ המ"ןמזל ךא ; תושדחה תוחורה

 םצמטצנ ,רוחא גוסנ הלכשהה"קנעו ,תובבלה ולקוה ,םלועה לקוה הריעצה

 ."ביבאה ימי תולכ דע

 חתופ אוה .תידדצידח הדמע ןמכיפ טקנ אל וז "הנידע, הדוקנב םג

 תנבומ וז תוגייתסהו ,ןודרוג לע ןיניירב לש ותפקתהמ תוגייתסהב םנמא

 חונ טנמרפמט לעב היה ומצע ןמכיפש םירכוז ונאשכ רקיעב ,טלחהב ונל

 אלש לוכי אוה ןיא ,לבא ...רפוס םוש לע תיתרוקיב הפקתהב אצי אל םלועמו

 םצעב יכ ןיבמ אוהו .ןיניירב לש ותפקתהבש ,הרפמה ,יבויחה דצב תודוהל
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 לש ותנגפה ,תורפסב "תורודה תמחלמ, לש םייוליגה דחא אלא הז היה אל

 טקפסאה ךותמו .תרחא תורפס ל ,תרחא הר י ש ל םחלנה ריעצה רודה ןב
 לע וידי ךמוס וניא ןמכיפש םשורה ירמגל טעמכ שטשטימ הזה יללכה

 בויחה תא וליפא הלגמ אוה ,ךפיהל .ןיניירב לש םירוענה "תונצחש,
 : הב ןומטה

 ,םילעמ םהש דע ,ךכ לכ םחב םותה בר דועש ,הלאה הירוגטקה יקרפ,

 ןושארה םירוביגה לעפמ ויה ,וניתפש לע לק קוחצ םג ,התע םארקהב
 .הפוקתה תולובג תא םודא טרחב ונמיס םה .הריעצה תירבעה תרוקיבב

 ומחלנ אל וישכע ;הצילמהו ףויזה דגנכ ,תונלטבה דגנכ ומחלנ ןאכידע

 הרישה םשב םא יכ ,ןויערה םשב אלו הטישה םשב אל .הרישה דע ב אלא

 ירפו ןוצרה ירפ ,תעדמ הריציה ,תורפסה תטלש התיה ןאכ"דע .המצע

 הכרבה ,ימינפ עפשמ הריציה ,הרישה תכלממ הליחתמ ןאכמ ;הייטנה

 הנומא אלמ לוקב ,סותפ אלמ ןונגסב ןיניירב זירכה הז לע .ןיעה ןמ היומסה

 אר ק אוה -- ,םישדחה הרישה"יכרע לע עידומה קר אל היה אוה ,רעונו

 לע וקפד ,זוע וריעה ,ודדוע וירבד .םהילא ןואמצה תא ררוע אוה ,םהל

 תוכז דמלל דוע ךרוצ היה אל זאמ .רורחשה"תזרכהכ ,ץיק-ימערכ בלה
 יאובמכ אב ןיניירב תרושב רחאל .םירעשה תא וינפל חותפל ,שדחה לע

 היה ןוחצנה ךא ,טעמ םינפ ומער דוע הפוקתה ינקז קר .העקובמ ריע

 ."תינרוחא ונתריש לגלג תא בסהל דוע לוכי אל שיאו ,עירכמ

 ותדהא תא תולגל הינש תונמדזה ןמכיפל התיה תובר םינש רובעכ

 הילעה לש הריעצה תילארשיצראה הרישה תעפוה ימיב .שדחל ותבריקו
 הנחמב ןמכיפ היה ,תירבעה הרישב טלושה וקה דגנ םקבאמו תישילשה

 ואיבהש םייאדווה םיכרעב ריכהש םינושארה דחא היה אוה ,לבא .יאקילאיבה

 תא קידצה ףא אוה םירחואמה וירמאמבו .וירחא םיאבהו יקסנולש ונתרישל

 .ןינירב לש וקבאמב םג הליגש תיללכ-הביטקפסרפ התוא ךותמ םקבאמ

 וליפא ,תקצומ הדמע רסוח לש ,השלוח לש יוליגכ היה הארנש המ ,ןכ לעו
 ,קבאמהו חוכיוה"תרעס ךושכ ,התע אלמ רואב עיפומ ,"םזינוטרופוא, לש

 המרל לעמ תרצויה"ותרוקיב תא הלעמ ,ורודיינבל לעמ ןמכיפ תא הלעמו

 ,רתויב םימדקמה םימרוגה דחאכ ונתורפסב שמיש ןמכיפ יכ .ורודב תעצוממה

 .תורודה ןיב םירשג רשגמכ

 .ד

 ינשל ,רתויב תיללכ הקולח יפ לע ,םיכייתשמ םייתורפס םירקבמ

 םנינע רקיעש הלא םיללכנ ןושארה הנחמב .םישרפמהו םיטפושה :םיגוס
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 םתלועפ .רצויו הריצי לע ,דסחל וא טבשל ,טפשמ איצוהל ,ןיד ץורחל --

 תורגסמה תא םירצויה םה .םיכרעה םלוס תעיבק ,ןוזיאו ןוימ תלועפ איה

 רפס לכלו רפוס לכל ועבק ,שוכנו יופנב וקסעש רחאל ,"תורפסה תודלות,ל

 ךותמש הלא םיכייש ינשה הנחמל ולאו .ותובישח תדימ תא ,ומוקמ תא
 ,שוריפו רבסה"ירבדב םתוטעהל םה םיאב םיוסמ רפוסלו תמיוסמ הריציל הקיז

 םיוולמ םה .םהל רקיה תא םיארוקה לע בבחלו םתקיז תא יבמופ תושעל

 השקומה תא םיראבמ ,םהיתוריציל ןיטינומ םיאיצומ .םכרדב םהיריקי תא

 ןיאו .רתויב םיפיהו םיחלצומה תומוקמה תא םישיגדמ ,הרהבה ןועטהו

 תלועפמ תוחפ אל הבושח "םישרפמה, לש םתלועפ יכ ,רמול ךרוצ

 .ןורשכבו םעטב תישענ איהשכ ןבומכ ,"םיטפושה,,

 בוטה ילוא ,"םישרפמ,ה ןמ ותוהמו ועבט םצע יפ לע והנה ןמכיפ בקעי

 קר אל ןייצל ונילעו .וננמזזתב תירבעה תורפסב םישרפמהיםירקבמבש

 ןייצל ףא אלא ,וז ותדובע תא השוע אוה תוהדזהו הנבה לש הדימ וזיאב
 ך"נתה ןמל .ומעט בידנ המו ויתועידי תובר המ ,ותונינעתה ףקיה בחר המ

 אל ןמכיפש בושח יתורפס ןויזח טעמכ היה אל הריעצה ונתורפסל דעו
 לכל לעמ דימת םמורתהל עדי אוה .חותפ בלבו הבוט ןיעב ותוא הוויל

 תולוכסא ילעבל בורק תויהל ,ןמזה-יכרצב םיצוענ הישרשש ,תפלוח תקולחמ

 תמא התיה ודיב טוקנ היהש ידיחיה הדימה"הנק .םינוש תונונגסו תונוש

 ויבתכ םיפיקמ ןכ לע .תישונאה התונמאנ ,ירישה הניערג ,הריציה

 זכרמה ירפוס ,השדחה ונתורפס ינובו הלכשהה ירפוס תא םייתרוקיבה

 הלא ףאו -- ,תילארשיצראה תורפסה ינושאר ,יאשרווה זכרמהו יאסידואה

 ןיכרכב הז דצב הז םמצע תא םיאצומ םהייחב םיגלופמו םיכסכוסמ ויהש

 רשאמ םהיניבש ףתוש מב רתוי שח םהב ןייעמה ארוקהו ןמכיפ לש

 .דירפמב
 עיגה ורודיינב לכמש ,תפלאמה הדבועה תא םג ריכזהל יוארה ןמ

 תורמשמה ינב ,"םינב,ה ישעמב הליעפ תונינעתה ידיל דבלב ןמכיפ

 אוהש ןמזה םע הז ץורימב ודמע אל םיבוט ןכו םיבר .ונתורפסב תוריעצה

 ןמיסב תדמועה ,תירבעה תורפסב םייתעבש השק אוהו תורפס לכב השק

 .ץראה ייחב תולחה תורומתה ףקותב םירקבל תשדחתמה ,תדמתמה הרומתה

 ירחא בוקעל םילגוסמ ויה אלש םיבושח םירקבמו םירפוס ואצמנ ןכ לע

 םיעבצל םישרחו םימוס ויהש ,תמיוסמ הדוקנל רבעמ ונתורפסב שחרתמה

 ןעט אל םלועמ ןמכיפ וליאו .קפואב ועיפוהש םישדחה תולוקלו םישדחה

 םתוימס תאצות איה תובורק םיתעלש -- ,"תוינבומ"יתלב,ה תנעט תא

 ,שדח ןחל לכל בר בשק בישקהל לדתשה דימת אלא .- ,םינעוטה לש
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 לע ,ונתורפס לש ןמאנה הוולמה תויהל רשכוה ןכ לעו .ורשפ תא סופתל
 .תונורחאה םינשה םישימחב הילוגלגו הינווג לכ

 ירה ,שרפמ-רקבמ קר תויהל ןמכיפ דעונ ותוהמ"םצע יפ לע יב םאו
 ,ונתורפס לש תולקועמה התוחתפתה"יכרדו םיניקת"יתלבה היאנת ףקותב
 םיקבאנה םידדצה ןמ דצ םע תוהדזהל ץלאנ ,תלוברעמל אוה םג ףחסנ
 לש ורודל ךייש ןמכיפ היה וכוניחו וליג יפ לע .סומלופב ודי חולשל ףאו
 ;"יסאלקה וקה, תא -- ינויגהה ,קצומה ,ירבה תא בהאש הז רוד ,קילאיב

 ןויגהה, יאנוש ,רערועמה ,"אמש,ה ישנאל ותודגנתה הילאמ תנבומו
 עצמאב הלח ונתורפס קפואב םתעפוה תישארש ,יסאלקה"וקה ירבוש ,"טושפה
 תורפסה תלגוסמ ללכב םא הלאשה םצע ןוידל התלעוהשכו .םירשעה תונש

 : הלילשב ןמכיפ בישה ,םזינרדומה תא טולקל תירבעה

 תילובמיסה ,תיטסינויסרפסכאה ,תינרדומה הפיאשהש ,םיבשוח םניחל,
 תונמא רבכ םהל שיש ,םימע .םייתמאה תונורשכה תא ונלצא שובכת ,'וכו
 הריצי .יוטב לש הריציל בוש םיפאושו עבוש ךותמ הב םיטעוב ,הרוצ לש
 איה .ןכותב השדח תוננער הליטמ ,רעונה תא בוש םהל הריזחמ וזכ
 .םישדח תוחוכב ךכירחא וןילא בושל ידכ ,המ ןמזל חסונה תא תסרוה
 הרוצב לוזלזה ,הרוצ ידיל העיגה אל דועש ,ונתורפסכ תורפסב לבא
 םינכוסמ םה תורחא תויורפסב וישכע םיגוהנה םייטסינרדומה םיעותעתהו
 םמוקתנ םא םיכחוגמ קר היהנ ונחנאו .םחלהל המ דגנכ דוע ןיא .דאמ
 "םינכפהמ,ה המכ דע ,קר הארמ הז .ונלצא דוע הניאש ,תויסאלקה דגנכ
 ."םירחא לצא םיאור םהש המ םיקחמ אלא העש"יפל םניא ונלש
 .(ט*י ךרכ "הפוקתה.. ,"יוטבו הרוצ,,)

 םירבד יכ ןובשחב םיאיבמ םא ןמכיפ לש ויתוששח תא ןיבהל רשפא

 -תפונת לכב ונתורפסב "שדחה-ךלהמה, תעפוה ינפל ,ג"פרתב ובתכנ הלא
 תונויסנ דוסי לע ורמאנ ליעל םיאבומה םירבדה םא .ותלוכי לכבו ותמצוע

 ןיא -- ,תורז תוירפסמ םימרזל יוקיח-ישעמ ,םיקפקופמ "םייטסינרדומ.

 ונתורפסש ןעוט אוהשכ ןמכיפ לע קולחל רשפא רתויה לכל .לילכ םכירפהל

 תעפוה תמדקומ ךכ םושמו ,ךרוצה יד ןיידע הרצבתה אל "תיסאלק,ה

 ןיא רשא לע ודגנכ ןועטל םג רשפאו .ץותינו הריבש ורקיעש םזינרדומה

 עקרק לע חמצתש תיטסינרדומ תירבע תורפס םג תירשפא יכ חינמ אוה
 הרדגהה לש התחלצה לע תוהתל רשפאש םשכ .רזזתרומז היהת אלו ונלש

 וניא הזכ חוכיוו לבא ..."םיעותעתו הרוצב לוזלז, אלא םזינרדומה ןיאש

 הנש לש היציזופה לעמ םירבדמה ,ונאש הטושפה הביסה ךותמ ,ןגוהמ

 ונא ךכ םושמ קר ילואו ,ןויסנילשרךעטמב םידייוצמ ונאשכ ,תרחואמ
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 גיצהל ףא ונא םיבייחו .ג"פרתב רמאש המ רמאש יממ רתוי םיקדוצ

 לע שדחמ םותחל וייח ףוסב היה ןכומ ומצע ןמכיפ םאה :הלאשה תא

 סניכ אל ןמכיפש הדבועה קר אלו) תידוסי הקידבו ?זא עימשהש םירבדה

 .טלחהב תילילש איה הבושתה יכ חיכות (םיצבוקמה ויבתכב הז רמאמ

 רבדב ויתועדב תטלחומ היזיבר ןמכיפ ךרע רתוי רחואמ בלשב

 התוחתפתה ןויגה תנבה לע תוססובמה ,תונובנ תוגקסמל עיגהו םזינרדומה
 ןויסנ אלא ,הנחמל הנחממ רבעמו וק"יוניש םושמ הזב היה אל .תורפסה לש

 ןמכיפ בתכש םירבדב .היעבה לש תיביטקייבואה הנבהה םע דדומתהל

 ,ללכב תורפסב הרומתה תלאש לעו תינרדומה הרישה לע תונורחאה םינשב

 םושמ םהב ןיאש םשכ ,םדוקמ ןהב לגדש תועדל תושחכתה םושמ ןיא

 הנבה לש תפסות קר םהב שי .םינקיסאלקל ,םינושארל "הבהא תרמה,

 הרכהו ןשיהו שדחה ןיב סומלופל לעמ "יתריציה ךרע,ה תדמעה ,הכרעהו

 אלא השרומל תושחכתה תניחב היה אל ונתורפסב שדחה-"ךלהמהש הדבועב

 הרישל הקיזה, קרפב ןמכיפ בתוכ ךכו .ול תדחוימ ךרדב הכשמה

 ."קילאיב תריש, ורפסבש "תינרדומה

 איבמ ,יתמא ןורשכ ומע איבמש ימ לכ .יסחי גשומ אוה םזינרדומ,

 יוטיב-יכרד ,היגולואידיא לכ ילב םג ,תבייחמה ,השדח םלוע-תייאר םג

 -- הנאמ ,ויבא יבגל ינרדומ ל"כימ היה אל םולכ .םישדח יוטיב-יעצמאו

 אל םולכ !ץרענה ובר יפלכ -- ג'לי לש ודימלת ,קילאיבו ,ג"לי יפלכ

 אוהש ,ןבומ וניאש ,קילאיב לע םג םילבוק םדוקה רודה ןמ תושומנה ויה

 אל קילאיבו הנאמ ,ל"כימש אוה לדבהה 1!'וכו 'וכו ,"ןושלה תא לקלקמ,,

 תרותל םינמאנ םהש ,םיכישממ םהש ונימאה ,הברדא -- םינשדח םהש ועדי

 ןמ וחמצש ,יקסנולשו ןמנייטש וכישמהש םשכ -- ,וכישמה תמאבו ,םהיתובר

 ,בולוקוסמ ,ןמשירפמ וחמצשמ רתוי ילדנמו קילאיב לש ןשדה עקרקה

 ."םהירומכ ואר םתואש

 רזיח (ג'שת ,ו"ט ךרכ "םינזאמ,) "תינרדומה הרישה גשומ, ורמאמבו

 רבעל ןוידה תרגסמ תא ביחרמ אוהו םזינרדומה תלאשב ןודל ןמכיפ
 ספות ,"םזינרדומ. גשומה לש ותויסחי תא בוש עבוק אוהש רחאל .הללכהה

 רוד לכ לש ותמחלמ השעמל איה ןשיב שדחה תמחלמ יכ ,ןוכנ לא ןמכיפ

 -- ."וישוח תסיפת לע ,ויניע"תיאר לע ,ושפנ לע,
 -- רבד לש ותמאל ירהש ,העטמ םימעפ םזינרדומ חנומה םצע,

 יוטבל -- ,הריציל ןוצר-לעב רוד ,רצוי רוד :םעפ דועו) שדח רוד לכ

 םג ;שדח ןונגס ,םישדח םילכ ומע איבמ וחרכ לע (ומלוע תסיפתל ,ומצע

 ריכהל ילב םג ;וילע םעמעמש המ תא החוד ,לסופ אוה ,לוספל הנווכ ילב
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 וקחשנש םיעצמאב ,תומייקה תורוצב ול רצו ליאוה ,שדחמ אוה ,וישודיחב

 םאב) וילע שדחתנש םלועה תא אטבל ידכ םהב ןיאשו שומיש בורמ
 םג םא יכ ,םיטסינרדומ ויה דבלב יקסבוחינרשטו קילאיב אל .(שדחתנ
 םייתניגנ םימתירל וחרכוה (ןמשירפ ,ץרפ ,אריפש ,הנאמ) םיניבהירוד
 תאו םמצע םתוח תא עיבטהל ידכ ,רתוי תיביבא ,תשדוחמ ןושלל ,רתוי

 -רשטל םידגנתמ ואצמנש ,תצקמב ןבומ דוע םאו .םתריצי לע םנמז םתוח
 םיקחרממ איבהש ררושמל ,(ןמשירפכ םדא היה םהמ דחאו) יקסבוחינ

 ,קילאיבל םג םיבר דצמ תודגנתהה הנבומדאלו הרזומ המכ -- ,ומחל תא

 בורש ,ןמיס .םיידוהי"םייתרוסמ ךכ-לכ סופד-ילכב ויתועבטמ תא עבטש

 ,אצומ ןיאל ויתושוהתו ויגשומו םנמז קיתרנ ךותב םינותנ רודה ינב

 טבונה תא סופתל ם י ל גו ס מ םניאש ,וזכ הדמב םתוא אכדמ שדחהו

 תוימצעל ןמיס וז תודגנתה םג םימעפ .תוהקל אוה ןמיס דימת אל .חמוצהו

 לבא .הביואל ןיבהל אלש הל חונו המצע לע רתוול הלוכי הניאש ,הפירח

 .[ וז ח 7 ר מ ג לע םג םימעפו הגשהה"תורצ לע הדיעמ איה דימת

 דגנתה הדילומ ,רודה םע שדחתהל ןשיה לש וחוכ טועימב הרכהה אקווד

 לולע ,החימצ לש סצורפ ךותב ומצעב ןיידע דמועש ימ .ןל תינוציק תוד

 הגועה ןמ האיצומ תיתמא החימצ ןכש ,םיווהתמ םילודיגב םג ןיחבהל

 ררושמ לכ ירה םצעבו .ומצעל ררושמ לכ געש -- ,ומצעל רודה געש

 ןבצקל ,ולשמ יוטבל קבאנ :תרמוא תאז -- ינ ר דו מ הרוצדלעב

 קר ,הל םמוקתהל ילב ,הב טועבל ילב ,תרוסמה לועב םיכשומ .ולשמ

 ."םינושאר ולבגש תולובגב שדשדל םהל חוגש ,חוכה יטועמ ,ןוצרה יטועמ

 חיכומ ,הירוטסיהה תבחרל תוינרדומה תלאש תא ןמכיפ איצומ ךכ

 ךשמהבו .םינמזה לכב ץרפנ ןויזח אלא ,וננמזל דחוימ ןויזח הז ןיאש

 ןמכיפ לש ותעד .הרופ דרמ אוהש ,הזה דרמה בויח ידיל עיגמ אוה וירבד

 "היסצס, אלו "ךשמה, השעמל התויה לעו תוינרדומה לש התוירוזחמ לע

 התוחתפתה ךרד לע רתויב תווי בי ס ר גו ר פ ה תועדה םע ההז

 : תורפסה לש

 ןעשנ וניאש ,םייפתכ-לעב ררושמ לכ ,דבלב שרוי וניאש רוד לכ.

 -ילכ תא שדחל וילע הפוכ ימינפ קוח .ןטסינרדומ אוה ,םירחא לע ולוכ

 םידרחה .ןמז רחאל םהילא םירזוחש הלא וליפא -- אטבמה

 ר מ ו ש ול םמוקתמה רודה אקוודש ,םיריכמ םניא "יסאלק,/ה ןונגסל

 תא םיזבזבמ םה ול תונמאנ בורמש ,םינוגיפאה ינפמ וילע ןגמ -- ו י ל ע

 לא בש ,תורגבה ימיב ,קולב אקוודש ,הארו אצ .ודשל תא םישבימו ובוט

 י"ע ןיקשופ לא בושל ורשכוה רודה"ינב לכ -- דבלב אוה אלו .ןיקשופ
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 ,וילע םתסנרפש םיינע .םישרויכ אל וילא ובשש ידי לע ,םמצעב ושדחתנש
 ."דחאכ םמצעלו ול חוכ תפסותכ -- ,םהלשמ ןוה ילעבכ םא יכ

 איה איה ,תרוסמל תממוקתמ וליאכש ,תינרדומה הריציה אקווד..

 -סונ תוחוכ תמרזה ידי לע תוברתה לכ תא תקזחמה -- התוא תקזחמה

 ןמכיפ בתכש הלא םירבד ארוק התא "...הכותל םיפסונ םיעבצו םימתיר ,םיפ

 ןמכיפ ,קילאיבל םיבורקה םירפוסה ןמ היהש הז ןמכיפ ,ג"שת תנשב

 לעפתמ התאו -- ,קילאיב לש ורודב קתני לב רשק רושק ומצע תא האורה

 ,תורפסב ה ר ומ ת ה ו ה ש רו מ ה תיעב תא ותסיפת בחור לע
 .םירבדל תמדק תמה ותשיג תא

 ףאש םלועמו זאמ .םייקמ האנ םג אלא שרוד האנ קר היה אל ןמכיפ

 דבעתשנ אל אוה .ןונגסבו ןכותב ,תוהמב ונממ קוחרה תא םג ןיבהל

 ידיל אוביש ךכ ידכ דע תיתורפס תוישיא וזיאל וא הלוכסא וזיאל םלועמ

 לש ילילשה וסחי לשמל עודי .ידגנה םרזב וחשש הלאל | לווע תיישע

 תא -- ןמכיפ רפסמ -- ןיסנגב ךירעה אל קילאיבש המ, .ןיסנגל קילאיב

 הקל אלש ,הייארה םוצמצמ והשמ ,הגשמ קפס ילב היה ,יוטבל ץמאמה

 ..הלוכסאה תעפשה קפס ילב תאז התיה .דאמ תוקוחר םיתעל אלא וב

 ,יטבל קבאמבש הז םסק .תועד לובלב םושמ ןאכ היה אל םינפ לכ לע

 "...ול רז היה -- הווהתמה הריציה תא רתויב הרפמה היה ילואש

 אל ,"הלוכסא, התואל בורק אוה ףא ותויה תורמל ,ןמכיפ ולאו

 ותריציב יוטבה תלאש תא המות דע תוצמל הסינ אלא ןיסנג לע גלגל

 : לודגה ירילה רפסמה לש

 ותריש העיגמ דימת אלש םגה ,הזכ ול היהש יאדוו -- יוטבה חוכ,
 בכעתהל ,עיבה ל אלש תיליצאה תלוכיב היה החוכ .לבוקמה יוטיבה ידיל
 -עתשמ וניאו יוטיבל זבה ,הז חוכ ךירעהל םעפ עדנ ונחנא .העבהה ףס לע

 -- יוטבה לע רתוומה לש וחוכ לודג .ותצקמ ול ענכנ אוהשכ םג ול דב
 ,םלועה לע הייהת הלוכ התיהש ןיסנג תרישו ,אטבמה ןמ םג םימעפל לודג

 תומד תתל העדי איה םרב .תרבועה הקנפשוגב הנוקית תא אוצמל הלכי אל

 אוהש הזל -- םייק וניאו םייקה ,קמחתמו ךלוהה ,הז םלועל יוטיבו

 'צוה ,"רוד ינב,) ."עגר ףא תאז לכב תויהמ קסופ וניאו לבונו חמוצ

 .(ב"ישת .דבוע םע

 לכל היטפמיס הלגמה ,ןמכיפכ רקבמל עירכמהו לודגה ןחבמה םלוא

 לע ,רתוי תורחואמה תורמשמה ינב לע הביתכה אוה ,תמא לש רצוי

 יררושמ לע וירבדש קר לבחו) .הז ןחבמב םג דמע ןמכיפו .ונממ םיריעצה

 הירצוי יבושחב הלכו ,קחצי"ןב םהרבא םרשבמב לחה ,"שדחה ךלהמה,
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 האל .ןמרתלא ןתנ ,יקסנולש .א השדחה תילארשיצראה הרישה לש
 ּונל ןיאו ןיידע וסנוכ אל -- רהזי ירופיס לע ורמאמ ןכו -- גרבדלוג

 םיאיבמ ונירהו םהירוזפ תא תצקמב ונפסא ...ץבוקמב םהב ןייעל תורשפאה
 : (םהמ תואמגוד המכ

 ץבוקב) יקס נו לש תריש לע ןמכיפ לש ותסמב ונא םילגמ בר ןיינע

 קבאמה רכז תא הלעמו ןמכיפ רזוח בוש .(1951 םילעופ-תירפס ,"לובי,
 :רמואו ,"דצ, וב היה אוה ףאשו ,םישולשה תונש תישארב להנתהש

 -גנתהה ןמ ןיע םילעהלו םירבדה תא "בשייל, יתצפח לכמ תוהפ,

 -ארה ,ןבומכ ,וז ןיא .רודל רוד ןיבש תיחרכה םא ףא -- ,הביאכמה תוש
 וז ,וידגנתמ םע טרבל ןב שנוד לש וז התיה הלק אל .ונתרישב הנוש

 -ינרשט סנכנ תודגנתה ילב םולכו .ןויצדתביח לשו הלכשהה תריש לש

 .ודגנכ דמע אל שיאו ;ךכ לכ לזמ-רב היהש ,קילאיב וליפאו !יקסבוח

 ללכ תאז ןיאו .ןשיה ילגר תא קחוד אוה וחרכ לע ,שדח והשמ חמוצשמ

 רתוי העש התוא שקבתמ המ םא יכ ,"יממ לודג ימ, לש הלאש

 "םלועל

 םושמ ,אובל םידקח סומלופ ותוא יכ הרבסה תא ןמכיפ עיבמ ןלהל
 אולמב ,םהיתונש בטימב ןיידע זא ויה קילאיב לש ורוד-ינב םיררושמה בורש

 -- םייתלצעב ןאכ ענ ליחתה והשמש שגרה ןכדיפ לע ףא,  ...םנוא

 המב קפתסהל ןיאש :השדח תימצע הקידב ,השדח תוזכרתה תשרדנש

 רתוי תוהשל היטנ רודה לש תובושחה תוריציב םג ,הנמתסה ,גשוהש

 וננחש הלא םג ,םישדחה םינצנה ןמ המכו ,בתכנש חסונה לע ידמ

 םימעפל -- תופפורתה םילגמ וליחתה -- קפסב לטומ וניאש ןורשכב

 שי המכ ונעדיו הדובע תואלמ ויה ונידיש ,ונחנא .תצקמב תינוגיפא םג

 והשמש ונשגרה אל ,הלודגה הפוקתה תרישל םינזא תושעל דוע חרכה

 רתוי רימחהל -- קודבל .ריהזהל ךרוצ שיש -- הנתשמו ךלוה ריוואב

 עיגי אל םא וליפאו ,רחא היהי ןאכ חמצי רשא רודה הנה יכ .ונמצע םע

 אל :בושו .ולשמ בצקל ,םירחא םילכל קוקז והירה -- קילאיב ידממל

 -- אובל תשמשממה העשה תא רתוי םלוה המ םא יכ ,ףידע המ לאשנ

 "?ןתחימצ תישארב ןיידע דמוע אוהש ,הז םלועל שקבתמ המ

 שגרתמל הז שוחב וכרבתנ (ומע וירבחו) יקסנולש, יכ הדומ ןמכיפו

 היה םא יכ ,ותריש תא קר אל ונל קינעה יכ .איה הלודגה ותוכז .אובל
 "השדחה הרישל "םילכ,ה תא ןיכהש ימ

 דהא זא אוהש "םינזאמ, ןוחריב ,ןמכיפ .י ךרבמ ה"צרת תנשב

 הזש ,הריעצה תררושמה ."השדח תררושמ, לש התעפוה תא ,ויכרועמ
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 שקבמ ןמכיפו .גר בדלו ג האל איה ,ןושארה היריש ץבוק רואל אצי התע
 ונלגרוה אל... .ונתרישל הסינכה איהש תירוקמה המינה לע דומעל

 היתורבחבש תובוטב םג .הלודג תורגב ירפ דימת איהש ,וז תוקפאתהל

 ידעלב :ירילה םותה ןמ הבושח תוחפ הניא תירילה הניבה .תוררושמה

 הנחינ ןהבש ,הלא תולוגס יתש לש ןפוריצ .ךרע"תב הריש ןיא םהינש

 -צעה ,םיבוטה םירישב יוליג ידיל אב ,ןוראב הרובד לש הפורצה הזורפה

 -בועמ עקרק ךותמ הלוכ החמצ הריעצה תררושמה .וז תרבחמבש ,םיימ

 תחא תבב העיפוהו "תודליה תולחמ, תא טעמכ התלח אל :תיתוברת תד

 םלעהבו םיטעמ םיזורח לש הרצ תרגסמב עדויה ,ןמא-ררושמכ וניניעל

 ."םדאו ףונ עובקל דחא

 ,"החירפה לע, היריש ץבוק תעפוה םע ,הנש הרשע"עברא רובעכו

 (1949 ,15 'בוח ,'ג ךרכ ,"דלומ,) תמעפנ המישר הל שידקמו ןמכיפ רזוח

 :התריש לש תוירקיעה תודוקנה תחאב רתיה ןיב עגונ אוה הב

 רחא בקוע ינא .תררושמב רתויב יל רקי קסופ וניאש גושגשה הז,

 דימת אל :יתעד תא חינמ וניא והשמש שי .הדי תחתמ אצויש המ לכ

 םימעפל הרשכוהש ,םשורה שיו .תקפסמ הדימב המצע םע תקדקדמ איה

 איה .רתויב הדרח איה רישל לבא .תומלש רתיב רבדה תא תושעל

 הציפק ץופקל התוא עשעשמש שיו .היריש תא היח איה -- תזרוח הניא

 הילאש דועב ,הארנל רבעמ איהו ,קמועב תצנצנמה הדוקנה לא -- תזעונ

 םיווצמש יאדוו .יתמאה ץמאמה ןאכ ירהו ;םירזופמה םילילצה לכ םינווכמ

 תווכמ תא שיגרמ אוהש ררושמו .ריחמ לכב אל לבא ,םימלש תויהל ונא

 "תקרפמ תא רובשל, םג ,ןלרוו רמואש ומכ ,יאשר ,ויפנכ תחת שאה

 "...ומצע תקרפמ תא רובשל ןכתסיש ילב ,זורחה

 13 ,1ז 'סמ ,הינש הנש ,"םיתע,,) ןמרתלא ןתנ תריש לע ורמאמב

 -ארובאל, הנבה ךותמ ,ררושמה לש ודוחי לע ןמכיפ דמוע (1948 ראורבפב

 : הרישה דוס לש "תירוט

 ,הלוכסאה לש היתובקע ןמרתלאב ןיחבהל אלש רשפא"יאש המכ לכ,
 יקסנולש לש ותריתחמ ןאכ ןיא .ןונגסל וירבחמ הנוש ולוכ אוה --
 -ילצל םג המוד ולש םינפה"בר םזירילה ןיא .רויצבו יוטבבש תויטסאלפל

 בתדילב םירבדה תא תספות וניע .גרבדלוג האל לש תיתניגנה התול

 -- רובעלו טטרשל עדוי והומכ ןיא .הנושארה םתונמתסהב ,םצונצינב --

 לע ,המלשה"יא ידי-לע רויצה תא םילשהלו םיטעמ וקדיזמרב קפתסהל

 ."יולגה תא הלגמ וניא ,רוגשל ספתנ וניא ,רזפתמ וניא ךכ ידי
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 תלוכי ןמכיפ הלגמ "םיינע תחמש., ןמרתלא לש המאופה לע ורבדבו

 : התוהמ םצעל ,הרישה בלל הרידח

 תיצמת התוא ,תינמרתלאה האצמהה םע דחי יוליג ידיל אב ןאכ,
 םוכיס ןיעכ ,ינלמס ףקיהב ןאכ תעלבומ איהש ,היווהבש תיגארט"תיריש
 החפשמה לצ ,הל תברוא הביאהש הבהאה -- ,םיביאכמ תונויסנ לש
 הישרש ףושחמ דע ,תוומהו םייחה ,תוערה יכיבסת ;תררחשמו תלבוכה
 תולודג תועשב חקלתמה רועיכה ,תידוהיה הידגרטה ןאכ ;הרבחה לש
 לש ותרישב םילחלחמה ,םיקומעה םידוגינה םתוא לכ .האלפומ תראפתל

 שפנב םלואו ,םיבשייתמ םניאש ןאכ םידוגינ -- -- .יתמא ינרדומ ררושמ

 חימצמו הרפמ חוכ הלא םיימוהת םידוגינ םג השועש המ זונג םדאה
 ."םייח יביא

+ 

 ןמכיפ זמרמ ,תולוכסאה ןיב סומלופה תא וריכזהב ,תודחא םימעפ

 ןובשח לע ה ר ו צ ה לש רתי חופטב ואטח "םיטסינרדומ,ה יכ
 והירה תורפסב תינרוצה הדפקהה תא ךירעמ אוה יכ םא ]| כ ו ת ה
 : הזרפהכ ול הארנש הממ גייתסמ

 "םידגנתמה, ,ונל םג הרקי איה שדחה זורחה לש וז תונמאש יאדוו,

 הרישל הכרע תובישח לכב םיריכמ ונחנאו ,השדחה הלוכסאל לוכיבכ

 ."םישדחה,ןיבו וניניב יתמ א דוגי נ לש וק שי םא לבא .הווהתמה תירבעה

 הכאלמה תוקבדב לזלזלמ דאמ םיקוחר ונא .הז םוחתב קר קפס ילב הז ירה

 םלועמ התיה אל תיתמא הריש לבא ,תיתורפס הרוצ לכ לש הלולכשבו
 -- תימהל לולע הז ןוגכ לכ .תרחא וא וז "הריינמ,בש יוטב ,"היועה,, ירפ

 ףוריצ לכמ ןושארה עגרב לעפתהל םייושע ונא .השודג ותדמ םא ,דוחיב
 םשל קדצב םישמתשמ הלא םינממסבו) יוצמ יתלב סומתיר לכמ ,הימתמ

 הריש לכב לבא ; (דחוימה ונוגינו רודה חור תטלבה םשל ,יוטבה שודיח

 אוהש ריש .רקיע וניא ,טלוב וניא הז לכ -- ,;רתתסמ ,עלבנ הז לכ הנמאנ

 הפירחו תירוקמ תחא לכ םא וליפא -- ,תוינונגס תויועה לש ףוריצ ולוכ

 לכ .הניגנמ הניא השודג תוילקיסומ וליפא .יריל ריש וניא -- התרבחמ

 זורח םג .רתוי תיביטרוקיד ,רתוי תינוצי ח איה ,רתוי תיזואוטריו הרישש

 ותופירח תא גיפהל ידכ וב שי ,ידמ רתוי הפוכת ותופירחש ,חבושמ

 ."תימינפה

 זורחה לע ןמכיפ רמוא "החירפה לע, םירישה ץבוק לע ורמאמבו
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 לש וזורחמ םלגמ תוחפ ,בטוחמ תוחפ ,ריהמ, אוהש ,גרבדלוג האל לש

 םעמועמ ,וב עלבנ םימעפ ולוכ רישהו ,דבוכה זכרמ אוה ולצאש ,יקסנולש

 ןגנתמ ,והנשמ תא ףדור ,הילוח אלא וניא .ג.ל לש זורחהש דועב ,ודי לע

 ..."וידעלב רייוצי אלו -- ,והנשמב

 ותונדשח ,"טעמ רסח.ל ,הרוצב םלשומ-יתלבל ןמכיפ לש וז "ותשלוח,

 םג אלא ,ישיאה ונורשכ יפוא ידי לע קר אל םירבתסמ -- "תויזואוטריוו,ל

 וסינכהש םירבעה םיררושמה ןמ אוה ןמכיפ .יתורפסה וכוניח תודוסי ידי לע

 ולאו .יפוריאה םזילובמיסה תשורי ,הנותמה תונלמסה תא ונתרישל

 םידושח דימת םהל וארנ הרישב רתוי םיזעונהו רתוי םישדחה םימרזה

 דמלש רחאל ,םינש רובעכ םג ןושארה ועבטל ןמאנ ראשנ ןמכיפו .והשמ

 ותרישב ףאש רחאלו -- ,השידחה ונתרישב זונגה רשועה תא סופתל

 .ונתריש הדשב רתוי םירחואמה םיגשיהה תעפשה העודי הדימב תרכינ ולש

 אצומ אוהש הדימב ,ונממ םיריעצה ןמ דומלל ששוח וניאש קיתו ררושמ

 .הבר הכרעה לש סחיל אוה יואר ,םהב דבכתהל הלוכי הרישש םיכרע םלצא

 דקשש ,ןמכיפ .תוציחמה לכ תא ריסהל ותלוכי רסוח תא ןיבהל םג שי ךא

 ויתועידי תא רישעהל דימת ןכומ היהש ,ותריצי לולכיש לע וימי לכ

 "ירצויל תפומ ,םיררושמל תפומ שמשל היה יואר ,ותלוכי ימוחת תא ביחרהלו

 .ללכב תמא

 ,ןמכיפ לע בותכל םירקבמ וברה תונורחאה םינשבש הדבועה תורמל
 ושרתשנ .ולעפמ תא הנוכנ הכרעה וכירעה אל ,וניד תא וצימ אל בורל ירה
 הזורפה-ירבדל סחיבו ןמכיפ תרישל סחיב הכרעה"תועבטמ המכ ונלצא

 -דע ,"תואחסונ,ה ידיב וליאכ יובש שדחמ םהב ןודל אבש ימ לכש ,ולש

 .תדחושמ יתלב ,הננער השיג הריציל תשגלו ןהמ ררחתשהל תלוכי-ןיא
 תוניתמ ול תסחיימה תאו איה ןמכיפל סחיב תורוגשה תואחסונה תחא

 ודועמ בהא אל ןמכיפש ןוכנ הז ןיא רבד לש ותמאל ךא .תונרשפ ,הריתי

 אל אוה ,םנמא ;יתוברתו לוקש דימת היה ולש ןוטה ,םנמא ."ןכתסהל,
 ששח אל אוה יכ תודוהל שי ןינע לש ופוגל ךא ,סומלופיירבדב הברה

 רשאכ ,הבורקה ותביבס לע תולבוקמ יתלב תועד עיבהל ,םרז ה דג נ רותחל

 ,ןאכ ונילעהש ,תינרדומה הרישל וסחי רבד .הלא תועד לש ןתונוכנב ןימאה

 .יוארכ רכומ ןיידע ןמכיפ לש יתרוקבה ולעפמ ןיא המ דע חיכוהל יושע



 גובדלוג ןבואר

 יניתרב .א .ק לש וליבש

 .א

 אלא ,(םוגרתבו תרוקבב םג) תירבעה הרישב תושדח םינפ ונניא יניתרב
 אוה ןיאו -- "ונודינ םלאלש םישחר, שי --רישלו רוציל הברמ אוה ןיאש

 רוא הארש ןושארה ורישמ ."רפסב עיפוהל, ,םיררושמה בורכ ,"רהממ,

 (ט"צרת בונישיק ,"ההד לומת.) ןושארה ויריש ץבוק דע (1924) "םלועה,ב

 דוע ,רפסמב יעיברה ,ונינפלש ץבוקה דעו זאמו ,הנש הרשע-שמח ורבע

 אשונ םסריפש המ לבא ,קיתווה ררושמה לש יטויפה ולובי בר אל .הנש 2

 ,תישיא הריש הדוסיב איה יניתרב לש ותריש יכ .תונכו תמא לש םתוח וילע

 אלא ,ויהולא םע םדא תחיש ןיעמ ,ושפנלו ומצעל רש ררושמהש ,תימיטניא

 ירבושמ אוה ןיא .ללכה תיווח םע תגזמתמ דימת טעמכ תישיאה ותיווחש
 תומלוע סרוה וניא אוה ;םישדחה תואחסונה ירצוימו ,תוירישה תורגסמה

 .םמוקמב םירחא םיקמ וניאו םילילא ץפנמ וניא ,תושדח םיכרד סלפמ וניאו

 טקש ונכותב ךלהתמ אוה :הרוצב אלו ןכותב אל עיתפמ וניאו הימתמ וניא

 וניעו קד לילצ לכל היורכ ונזאשכ ,"םלוע יונע,מ דחאכ ,ןיע תיארמל ,ולשו

 .וימדוק חסונב ויריש תזורחמ תא תועינצב ול םקורו ,הארמ לכ תנחוב

 אלל ,דודמו לוקש בצקמה ,הכלהכ יונב טפשמה ,שבוגמ ובינ יכ םא

 לקשמלו זורחה יקיזאל ,םיינרוצ םילבכל דבעושמ אוה ןיא ,ןויפרו לושיר לכ
 ,ישפח תיב הנהו ,םיללכה לכל םאתהב יונב ,יתרוסמ תיב הנה .יתרגש

 םיעיפומ ריש ותואב .גוליד אללו החיספ אלל ,םלש תיב תאז לכבו -- עטוקמ

 ,תירטמסכה טעמכ ,הכורא תחא הרוש ,תורוש עבש דע םיתש ינב םיתב
 ללכ ךרדב יכ םא .העפות התוא זורחל רשאו .תחא הלמ תב הרצק הרושו

 וא (16) םיזרוחמ יתלב םיריש םג םנשי ,זורחל הקיזה לע יניתרב רמוש

 םסעפ :םהל המאתה לש תונוש תוגרד םמצע םיזורחהו .םקלחב םיזרוחמ

 .(א"כשת) א*ת ,מ"עב "ריבד, 'בחו םירבעה םירפוסה תדוגא 'צוה ,"לוחכ ליבש. (*
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 סנאנוסא םעפו תויפוס תורבה לש הליגר המאתה םעפ ,ליעלמ םעפו ערלמ

 םוחתב .תונוש תויצאיראוו דועו (חילבמדעיקר ,תפות-ןבול ,חוחה"עולבל)

 אוה .דאמ חתופמ ינושלה ושוח .ליגר יתלב האצמה ןורשכ יניתרב הלגמ הז

 תוילמס םילמ רצויו םימיק םישרשב ושמתשהב תובר תוינושל תורוצ שדחמ

 תחתוחמ רבע ,תדלושמה םנושל :ןוגכ ,שפנ ךלהו תויצאיצוסא תוררועמה

 תציוקמ המוח ,דיפלכ ןשולמ ןמגרא ,(םלת ןושלמ) תמלתמ וניע ,םיתיעה

 תומשב (הזירחה קחודב םג) זרפומה שומישה תצקמב עירפמ אלא .דועו

 ,םמד ,לדח ,סרד ,(הטלע םוקמב ,לוגס לוגס) טלע :ןוגכ ,םייליעלמ םצע
 .דועו עגש ,םשנ

 תמועל הז דימעמ אוהשכ ,םידוגינ לע יונב ולש יוטיבה יכרדמ דחא

 : ןוגכ ,חתמ רצויה רחא גוסמ דוגינ וא ,תויווח יתש וא תומלוע ינש הז

 התליבש הלילה לע תרהרהמ רגהשכ) "רצק היה לילה / ,הלילה היה רורא,

 .(םהרבא םע

 יניתרב לצא ןיא ,םייומידהו םיעבצה עפש ,ינושלה רשועה לכ םע
 תיתימא היווח וא הנומת תאטבמ הלמ לכ אלא ,הקיטנמאנרוא םשל םייוטב
 םירישב דוחיב אוה רבודמה .שדחמ התוא יח וא התוא האור ררושמהש
 יריש הלא םא ;:קהבומה ישיאה ומלועמ םיעבונה ,יוטיבה-יכז םיירילה

 ,"ףוחו תונוגרע, ןושארה רעשב ומכ ,המולח תואיצמל תונוגרעו םיפוסיכ
 התיהש תיברסב הרייעב אבא תיב לע ,םילומת לע תבצע ריש הלא םאו

 תכרפמה הדובעהו רסאמה ימי ,בורק רתוי רבע לש תונורכז וא ,דוע הנניאו
 תעבונ הלא םירישב ."ריביס יריש, ןורחאה רעשב -- תיריביסה הגיטב
 ינאטנופס ןפואב ,םינפ תדמעה לכו הרמוי לכ תרסוחמה ,תירישה היווחה

 ובל ישחר תאו הלגמ אוה ושפנ תא ,ןתונ אוה ומצע תא יכ ,ושפנ יקמעמ
 םירחא םירישב רשאמ תיטנתוא רתוי היווחה ןאכ .ףשוח אוה םייובחה
 ,(םייכ"נת םיאשונ לע תויצאיראו -- "תישארב,,בו "תורצק תודלב,.ב דוחיב)

 תא הלגמו "רשפה לא רתוח ...היווהה יקמע דע, ררושמה ללוצ םהב
 לטנ םהילע קיעמ םימעפל יכ םאו .ונרוד לש תיטסימיספה היפוסוליפה

 .חור ךלהו תימינפ תינגרוא תומלשו תונכ םהב םג שי ,דבכ ינויער

 .ב

 ךשמב רציש המ לכמ וא לכה יניתרב ,הארנכ ,סניכ ונינפלש ץבוקב
 .(ז"ישת א"ת ,"רפאה לע תוארמ,) םדוקה וצבוק אצי זאמ םינשה עבש
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 ,ררושמה לש םייטרפה ויתונויסנ ויה םיברש םשכ ,הקיטמיתה איה תינוגבר
 אוהש המ לכ .ולש תימינפה תישפנה היווחה :ותריש אשונ אוה דחא לבא

 עבמ אצומ ,וב שחרתמה לעו ה"בקה לש ומלוע לע היהת ךות גפוסו טלוק
 לע הקומע תוגה בורל אלא ,תפלוחו תיעגר תומשרתה אל -- וירישב ןכ
 לש תויפלא ןיב / ריעז ריגרג ,דבלב ףיפוג, אלא וניאש ,םדאו םלוע לרוג
 .הלילה תועשב ."תמוצ לכ ילותפנמ ףעומ,ו קחשנה ,"רמוחה יקיקלח

 עומשל ררושמה לגוסמ "תטיוסמה ןזואה ררועתהב /,זאמש ןיעה חקפהב,
 רסמתהל לוכי אוה זא ,"האמ יליפכתב תוארמה לליו . ..םינוגיה לילצ,, תא

 םעו ומצע םע ושפנ ןובשח ךורעל ,םיבוצע םירוהרהלו ,םיגונ תונורכזל

 הארמ לכ ררועמ ןולדחה בצעו תודידבה תשגרה םע דחי םלואו .םלועה

 ךא ,"הזמ רבעמש המ, לא ,ימולח םלוע לא םיפוסיכו הגרע םג לילצ לכו

 רקוב םע.. ."ףסוכה תא םיחבוט.. ןוחקפהו תואיצמה ,םולחה זג םויה אוב םע

 תולילצ ךותמ וביבסמ לכתסמ אוה ,"םיפנכ תוצוצק ולש לילה ינוי תולטומ

 דעו ןושארה םדא זאמ "םודרגה ןחלופב לטרעתנ םלועה, יכ ,חכונו תעדה

 םדא ולכי ,"בהז רוא, ףוטש היה םלועהשכ "החימצ םרטב, םנמא .םויה

 ןגב בר ןמז גנעתהל םהל ןתינ אל םלואו ,"הכרבה תוסוכמ עומגל, הוחו

 ."הלילז קשח ךותמ וצענ םנש תעדה ץע ירפב,ש םושמ ,םשמ ושרוג םה ,ןדע

 ,אוה. ."עגושמה ונוחצנ תא גגח,ו תומה חיגה ,ןושארה חצרה אב כ"חא

 ...חצרה דוס תא זמור ...המיא תרזג ילע רזוג -- ,ןיק ןעוט -- ,םלענה

 "| חצר !חאה הנה ...ידי ינרפצ תא סירדמ אוהו ,ידג השקמ אוה

 תוחפ ול הארנ וניא דיתעהו ,תושונאה תודלות תא יניתרב ליחתמ ךכ
 לש המיאה תוחינג,, ,ילאוטקאהו ןומדקה סותימה ןיביתוהמ לדבה ןיא .רדוק

 "הלילזה קשח.ש אלא ."םלועה תוישא עגר ידמ דירחת /ןיק לומ ערוכ לבה
 ןבאב ;וללכתשנ חצרה יעצמא ,הרבג האנקה ,ומצע םדאה לש ויתוואת ,לדג

 הציחלב רשפא םויכ ,דחא םדא קר טוחשל םעפ ולכי תלכאמב וא תדדוחמ

 ישוג /,תויחו המהב ,חמוצו םדא. :ואולמו םלוע סורהל רותפכ לע הלק

 לילבל /הקד לש תיפלא ךות םיכפוה /-- תדיוגמ המדא ,םישיבכו םינינב

 תכלממב דבאיו גופי, לכהש דע ,םיתניבו ."תדקוי תפות ךותב ךתומו טהולמ

 תוהמא םינוילימו גרהילו גורהל ,חוצרלו םחלהל םדא ינב םיכישממ ,"ספאה

 תאו וחצרנש ןהינב תא תוכבמ ,הנושארה םאה ,הוחל המודב ,תולוכש

 תרפכל ןברקל חבזמ לע, םימיה דחאב ולעוי םה ףאש ,םיחצורה םהיחא

 לא /-- רצק אוהו /,ראשנ דחא ביתנ, ,הוחל ומכ ,םלוכל -- ."תחרוס לבת

 םג. ."םיהלא םלצ אפק, ,םיפדרנהו םיללמואה ,הרצל םיחא ןיב םג ."לבה
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 .באז /-- ריסא יפלכ ריסא /,םדא יפלכ םדא /,באכהו יוניעה לבחב /,ןאכ

 ".תלוזה לש /םדה תיצמת /ריחמב םינקנ /ריסב רישו הירגיס לדבו/

 הצירעה תמוערתה ךא ,תברוצ האחמב בחרמה לא קעוז רוקז ףורגא,

 םימייק ,הוקת הספא ,הנומא הספא ."ינואגהדאושה"םלוע רווע ,תמטוא הנזא

 -- ,םותיו לוכש ,ןוממשו םינוא רסוח ,תושידאו תושחכתה ,האנקו האנש קר

 .םלועה לש ילאטוט ןברוח ינפב ידימת דחפו

 םישנא םע /םימוס אשמ תונורק, הז ינתמיא םלועב םא המית המ

 / ..תעדונ אל ץרא לא / ..תעדונ אל ךרדב / ...תונפדה ןיב םישובכ

 הלא תונורק יכ םא ."תחפ עולו / לרוג תונחוט לא / ...םדא ידלש םיטלופ

 דוע, רקוב רקוב דציכ האר םש ףאש ,ריביס תוברעל ררושמה תא וליבוה
 אל םש ךא ,"םיטקשה רוביצ לא ודלשב ףרטצה /םיתמה ףירצ לא דחא

 ללוחכה וליבש, תא םינשבכה תובוראמ םיטלפנה ןשע יננע וריחשה

 תובכר לש ןרוטריט תא ולא תורושב ונא םיעמוש -- ונילא ורזח םיברו
 םילשוריב םעה"תיבב ןמכייא טפשמ ימיב ךסב וניניע דגנל ורבעש ,תובר

 .ץיבשוא המשש תרחאה הטינלפה לא ,תעדונ ץרא לא

 המכו המכ יפו ,"חצנה תא שובכל עדי אלש,  ,ררושמה לש ורעצ לודג
 ריש, -- תאז לכבו .דחי םג ידוהיכו םדאכ לבוסח ,ידוהיה לש ובאכ לודג

 םש / .םולחה לא תונוגרעה ליט תא, חלוש ררושמה ."םדנ אלו ךשמנ לבת

 אוה הנה / .ופכוא לע רעש יעורפ םימולעו / דרוה ירפא לע קורי סוס

 ,תויהל / - - - / הופאה קפואה וק דע / חירה יפורטמ ללותשמ

 יטויס תורמל ,הווהבש קומעה בצעה תורמל ."תוומה ףא לע / תויהל ,תויהל

 ישונאה יוודה ,ךפהל .םילשה אלו רתיוו אל ,ררושמה ענכנ אל ,דיתעה ןוזח

 אוב יכ חוטב אוהש ,בוט רתוי םלוע קבאמל ררועמו ,רהטמו ךכזמ
 תיב טוניו / -- (םויה תא האור ןיעהו) / דלח ינפ לע אובי םוי, :אובי

 ...תלוסהו תפה חיר תא / איבי רקוב חורו / ...םויאב ,רידאב לופיו / אלכה

 תוחמש ונייחב שי ".םיתפש לע חרפי זלעו / תוחוש לע וצפקי םידלי /
 םיכרע םימייק ,(םירשואמ החכש יעגר וא) רשוא קינעהל תולגוסמה תונטק
 בגשנו הפי והשמ שי ,םלועה ןוקיתו םדאה ןוקית םושמ םהב שיש ,םייבויח

 שואיה ןמ ונליצהל לוכיה ,"ונלש ,ונלש הכ אוהו -- יאדווב םייקש המ.

 ימשב עגנש דע ...םיכומנה"םיבורקה םימשה, לא ,לעד-לא ונתולעהלו רמה

 ."םור

 חוכ םהמ לודג לבא ,םירוסיה םילודגו םילושכמה םיבר ,ךרדה איה השק
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 תתמ ,רישה תבו .רשו ובל םעפתמ ,יח אוה דוע לכו -- ,ררושמה לש םייחה
 יוקיש, הב ,"קיתע םשוב. הב ,"החצנ דסחמ,  וילע הפיערמ ,לעממ הולא
 ריאהלו םילושכמה לכ לע רבגתהל חוכה הב ,"תואלפה דוס, הב ,"רמושמ
 שלובו / ...חלופ לפואה תא ץחבכ / ןמאה ןיעמ ץוצינ. :הרואב םלועה תא

 ,תובכשה ושאב לכואו / ,לילה לש םידברה אוביר תא / ץוצינה שלובו
 ".תוצח לש הקובא תיציו / טיפה תצבשמב עגי דע / -- תוציחמה

 תיצהו ץראב יצולחה לעפמב עגפ ןמאה לש ובלבש ידוהיה ץוצינהו

 תואלתה תבר וכרדל ותאצב ."לוחכה וליבש, תא הריאמה ,השדח הקובא ול

 תדלומ יעוגעגו תובא תשרומ ולש םידודנה לימרתב יניתרב סמע םירוסיהו

 לע וכרודב ,הצרא ואובב .היה רשא לכב רמש םהילעו אשנ םתוא ,תירבע
 םיפונ,) בגנבש םודקה יארפה הפונמ ףשכתהו רכתשה הרוכמה תמדא

 םירצויו ורציש ,םיריעצבש םיריעצה "םיווהתמה םיפונה,מו ("הברעב
 ןיעה, -- (םיריש) "םודסל שיבכה יללוס,ו ,"העמדב םידסימה., ,"םלועה,,

 ועמגב ."םלוסה דרומ ץראל םימשה ןמו / ,ןלוכ תא ,ןלוכ תא הפטול

 תא תאשל ררושמל ול לק "תשורחה ריש,ל וניזאהבו "השעמה ןיי, תא

 לקו / ,רבע רשא ךמוי ךר, זא ;בוט רתוי דיתעל תופצלו רבעה תולבס

 ."רחמה םוי ךנוחטבב
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 ריבעמה
 יזכנרמה

 לש הקפסהל תיביטרפואוק הרבח
 מ"'עב לארשיב םיירבעה םידבועה

 ;ישארה דרשמה

 8421178 ןופלט ,המלש ךרד ,ריבשמה תיב ,ביבאדלת

 :םיפינס

 תליא עבש-ראב הפיח םילשורי

 ,ליטסקט ,םיחבטמ דויצ ,חבטמו תיב ילכ ,תלוכמל : תוקלחמ

 ,הישעתל םיילקימיח םינימטיו ,אופסמו הקפסא ,תורועו םיילענ

 ,תויאלקח תונוכמ ,םיימיח םילבז ,הרבדה ירמחו םיערז

 .הביתכ ירישכמ ,רוריק ,תורגדמ

 : רזע תורבח

 מ"עב החרבח (תועקשהו םיפטכ) יזכרמה ריבשמח

 ם"עב רבעמ -- ןכרצל רוכשמה

 מ"עב אוציו אוביל תרשואמ הרכה ריפשמה

 ץראה יקלח לכב םייתיישעת םילעפמ








